
ارزش بیشتر ارزهای مهم دیجیتالی افزایش پیدا 
کرد. به گزارش سی ان بی سی، بانک مرکزی چین 
به عنوان پیشروترین بانک مرکزی جهان در عرصه 
ارزهای دیجیتالی که توانســته است نخستین ارز 
دیجیتالی رســمی جهان را به طور آزمایشی و با 
موفقیت راه اندازی کند از آغاز توزیع یوان دیجیتال 
در بین متقاضیان این ارز که دارای شرایط های الزم 
باشند خبر داده اســت. به گفته نشریه فایننشیال 
تایمز، سیاســت گذاران چینی ممکن است یوان 
دیجیتالی را به عنوانی ابزاری برای جایگزن کردن 
یوان با دالر و کاهش نقش دالر در نظام مالی استفاده 

کنند.  
گری گینزلر- گزینه پیشــنهادی جو بایدن برای 
تصدی ســمت رییس کمیســیون بورس و اوراق 

بهادار آمریکا گفته است باید نظارت بیشتری بر بازار 
ارزهای دیجیتالی صورت گیرد و رویکرد سختگیرانه 
تری برای محافظت از منافع مشــتریان این ارزها 
اتخاذ شود. این ســخنان به فاصله کمی پس از آن 
بیان می شــود که ایالن ماسک- بنیان گذار تسال 
که پیشــتر دوج کوین را ارز مــردم خوانده بود در 
تغییر موضعی آشکار توییت کرد: اگر مالکان عمده 
 دوج کوین اقــدام به فروش آن هــا کنند به آن ها 

حق می دهم!
صندوق ســرمایه گذاری بانک مورگان اســتنلی 
که ارزش دارایی های آن حدود ۱۵۰میلیارد دالر 
برآورد می شــود از احتمال ســرمایه گذاری این 
بانک بر روی ارز دیجیتالی بیتکوین خبر داده است. 
مورگان استنلی دومین بانک بزرگ آمریکایی پس 

از جی پی مورگان است که نسبت به سرمایه گذاری 
در بیتکوین ابراز عالقه کرد. هرچند هنوز بسیاری از 
فعاالن مالی نسبت به نوسانات بسیار باالی ارزهای 
دیجیتالی انتقاد دارند اما روند ورود به این بازار اخیرا 

شدت یافته است.
 مجموع ارزش بــازار جهانی ارزهــای دیجیتالی 
در حال حاضــر ۱۴۶۴ میلیارد دالر بــرآورد می 
شــود که این رقم نســبت به روز قبل ۴.۷ درصد 
کمتر شده است. در حال حاضر ۶۹ درصد کل بازار 
ارزهای دیجیتالی در اختیار بیتکوین و ۱۳ درصد 
در اختیار اتریوم است.  بیت کوین ۱۲ سال پیش 
توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر بالک 
 چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰۹ معامالت اولیه آن 

شکل گرفت.

قیمت طــال در معامــالت روز پنج شــنبه بازار 
جهانی اندکی بهبود یافــت اما همچنان نزدیک 
به پایینترین حد خود در دو ماه و نیم گذشــته 

قرار دارد.
به گزارش ایسنا، بهای هر اونس طال برای تحویل 
فوری با ۰.۴ درصد افزایش، به ۱۷۸۲ دالر و ۶۴ 

سنت رسید.
در بازار معامالت آتی آمریکا، هر اونس طال با ۰.۶ 
درصد افزایش، به ۱۷۸۳ دالر و ۱۰ سنت رسید. 
بهای معامالت این بازار روز چهارشنبه با ۲۶ دالر 
و ۲۰ سنت معادل ۱.۵ درصد کاهش، در ۱۷۷۲ 

دالر و ۸۰ سنت بسته شده بود.
در مجموع بهــای معامالت طــال از حدود یک 
هفته پیش، نزدیــک ۷۰ دالر معادل ۳.۷ درصد 

کاهش داشــته اســت. جفری هالی، تحلیلگر 
ارشد بازار در شــرکت OANDA در این باره 
گفت: عقب نشینی بازده اوراق قرضه بلندمدت 
آمریکا از رکــورد باالیی که اوایــل هفته جاری 
ثبت کرده بودند، در معامالت روز جاری از قیمت 
طال پشــتیبانی کرد. همچنین به نظر می رسد 
خریداران در قیمتهای پایین، از تعطیالت سال 

نوی چینی بازگشته اند.
بر اساس گزارش رویترز، گزارش نشست ژانویه 
بانک مرکــزی آمریکا نشــان داد مقامات بانک 
مرکزی همچنان آماده ادامه سیاست پولی آسان 
باری کمک به اقتصاد آســیب دیده از پیامدهای 

شیوع پاندمی هستند.
ســرمایه گــذاران تحــوالت مربوط به بســته 

کمک مالــی کرونایی ۱.۹ تریلیــون دالری که 
از ســوی دولت بایدن پیشــنهاد شــده است را 
دنبال می کنند. تورم ناشــی از اجــرای برنامه 
های محرک مالــی، قیمت طــال را تقویت می 
کند اما از ســوی دیگر بازده اوراق قرضه را باالتر 
 می برد که به نوبه خود هزینــه نگهداری طال را 

افزایش می دهد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای 
تحویل فوری با ۰.۱ درصد کاهش، ۲۷ دالر و ۳۲ 
سنت معامله شد. هر اونس پالتین برای تحویل 
فوری ۲.۲ درصد صعود کــرد و به ۱۲۸۰ دالر و 
۵۴ سنت رســید. هر اونس پاالدیم برای تحویل 
فوری با ۰.۷ درصد افزایش، به ۲۳۸۷ دالر و ۹۳ 

سنت رسید.

مدیرعامل توانیر گفت: از ســه روش برای شناسایی 
مراکز و اســتفاده کنندگان غیرمجاز برای استخراج 
رمز ارز اســتفاده می شــود، به طوری که مقایســه 
مصرف انرژی، بازرسی های همکاران واطالع رسانی 
و مشارکت مردم، روشــهایی است که در حال حاضر 

برای شناسایی این مراکز مورد استفاده قرار می گیرد.
به گزارش ایسنا، محمدحسن متولی زاده در مراسم آغاز 

چهارمین دور اقدام فراگیر مقابله با مراکز غیرمجاز رمز 
ارز و تعدیل روشنایی معابر با تاکید بر حفظ آمادگی 
اکیپ های عملیاتی اظهار کرد: بــا توجه به اهمیت 
پایداری شبکه، محورهای مختلفی در هر دوره اقدام 

فراگیر تعریف می شود.
وی با اشــاره به اهمیت شناسایی اســتفاده کننده 
غیرمجاز گفت: از آنجا که ایــن اقدام تجاوز به حقوق 

مردم تلقی می شود،   مقابله با مراکز یا افرادی که به 
صورت غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز استفاده 
می کنند، ادامه خواهد یافت. مدیرعامل توانیر ادامه 
داد: تا این لحظه با برگزاری مانورها و همکاری مستمر 
مردم،  بیش از ۵۰ هزار دستگاه شناسایی و جمع آوری 
شده است که با هماهنگی دستگاه های قضایی، اقدام 

مناسبی انجام شده است.

هند با اشاره به افزایش قیمت نفت که به تقاضا برای 
سوخت در این کشور آسیب زده و فشارهای تورمی را 
افزایش داده، از اوپک و متحدانش خواست محدودیت 
عرضه خود را تسهیل کنند.  به گزارش ایسنا، دارمندرا 
پرادهان، وزیر نفت هند در آســتانه نشست چهارم 
مــارس تولیدکننــدگان اوپک پالس اظهــار کرد: 
مصرف کنندگان هندی از افزایش قیمت فرآورده های 

نفتی آسیب می بینند.  نفت در چند هفته گذشته تحت 
تاثیر محدودیت اعضای اوپک پالس و امیدها به بهبود 
تقاضا با انجام واکسیناسیون کووید ۱۹، حمایت شده 
است. قیمت نفت برنت در معامالت روز چهارشنبه به 

۶۴ دالر و ۷۲ سنت در هر بشکه صعود کرد.
 قیمتهای خرده فروشــی بنزین و گازوئیل در هند به 
دلیل افزایش قیمت های جهانی، به رکورد باالیی صعود 

کرده اند. هند که سومین مصرف کننده و وارد کننده 
بزرگ نفت در جهان است، ۸۲ درصد از نیازهای نفتی 
خود را از طریق واردات تامین می کند. بنا بر آمار اولیه، 
تقاضا برای بنزین در هند که در اوت به ســطح پیش 
ازشیوع ویروس کرونا بهبود پیدا کرده بود. در دو هفته 
نخست فوریه کاهش داشت و همزمان تقاضا برای دیزل 

بیشترین کاهش را در شش ماهه گذشته داشت.

بیشتر شاخص های مهم بورسی جهان با ریزش سنگین مواجه شدند.
به گزارش بلومبرگ، بسیاری از کشورهای جهان در نتیجه شیوع کروان 
با افزایش شدید میزان بدهی های خود مواجه شده اند به گونه ای که 
طبق اعالم موسسه مالی بین الملل از زمان شیوع این ویروس تاکنون 
بدهی های جهان ۲۴ ترلیون دیگر افزایش یافته و به ۲۸۱ تریلیون دالر 
رسیده است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی جهان نیز طی این 
مدت به ۳۵۵ درصد رسیده است. به گفته این موسسه روند افزایش 
بدهی های جهانی امسال هم ادامه خواهد یافت و افزایش ۱۰ تریلیون 

دالری بدهی جهانی برای جهان پیش بینی شده است.  
همان طور که انتظار می رفت، تعطیلی گســترده کســب و کارها و 
محدودیت های رفت و آمدی در اروپا باعث کاهش شدید رشد اقتصادی 
پس از رکوردشکنی در فصل قبل بود. مرکز آمار اتحادیه اروپا گزارش 
نهایی خود از رشد اقتصادی کشورهای اروپایی در چهارمین فصل سال 
۲۰۲۰ را منتشر کرد که بر این اساس متوسط رشد اقتصادی ۱۹ کشور 
عضو منطقه یورو و ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به ترتیب منفی ۰.۶ 
درصد و منفی ۰.۴ درصد بوده است که این رشد در مقایسه با متوسط 
رشد سه ماهه قبل در منطقه یورو ۱۳ درصد و در سطح اتحادیه اروپا 

۱۲.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.
جو بایدن و شی جین پینگ- روســای جمهور آمریکا و چین- برای 
نخستین بار با یکدیگر به صورت تلفنی گفتگو کرده اند که این مساله 
باعث افزایش امید معامله گران نسبت به کاهش تنش ها بین دو اقتصاد 
نخست جهان شده است. انتظار می رود روابط دو کشور نسبت به دوران 
ریاست جمهوری ترامپ بهتر شود اما بعید است که دو کشور به یک 

سطح عادی از روابط برسند. مقامات جمهوری خواه در کنگره و سنا 
با انتقاد از بایدن، او را به کوتاهی در برابر چین متهم کرده اند و از وی 

خواسته اند تا رویکرد سخت تری را نسبت به پکن اتخاذ کند.  
طبق گزارش جدید کمیسیون اروپا، متوسط رشد اقتصادی ۱۹ کشور 
عضو منطقه یورو ۳.۸ درصد خواهد بود که نسبت به برآورد قبلی ۰.۸ 
درصد بیشتر است اما رشد اقتصادی اتحادیه اروپا به جای ۳.۹ درصد 
قبلی، ۳.۷ درصد پیش بینی شده است. اتحادیه اروپا انتظار دارد تا سال 
۲۰۲۲ سطح اقتصاد این اتحادیه به زمان قبل از کرونا باز گردد اما روند 
احیای اقتصاد در برخی از کشورها طوالنی تر خواهد بود. پیش بینی 

شده که محدودیت ها تا ماه مارس ادامه پیدا خواهد کرد.  
جروم پاول- رییس بانک مرکزی آمریکا بــا تاکید بر اهمیت حفظ 
سیاست های مالی کنونی گفته است که بازار کار در وضعیت شکننده 
ای قرار دارد و باید تا رسیدن به وضعیت تعادل به حمایت از آن ادامه 
داد. وی که در جمع اعضای کلوب اقتصادی نیویورک حاضر شده بود 
هشدار داد رسیدن به حالت اشتغال کامل اصال کار راحتی نخواهد بود 
و نیازمند آن است که اقدامات بیشتری چه در حوزه سیاست گذاری و 
چه در حوزه میدانی صورت گیرد. پاول همچنین نگرانی ها از افزایش 
شدید تورم با ادامه روند کنونی را منطقی دانست اما وعده داد که فدرال 

رزرو با تمام توان تالش کند اوضاع را مدیریت کند.  
در شرایطی که بانک مرکزی آمریکا رسیدن به تورم باالی دو درصد را 
هدف گذاری کرده اما با وجود تزریق نقدینگی گسترده به بازارها، شتاب 
افزایش قیمت ها طبق انتظارات پیش نرفته به گونه ای که متوسط نرخ 
تورم بزرگ ترین اقتصاد جهان در ۱۲ ماه منتهی به ژانویه بدون تغییر 

نسبت به دوره مشــابه منتهی به ماه قبل به سطح ۱.۴ درصد رسید 
که این نرخ تورم ۰.۱ درصد کمتر از نرخ مورد انتظار قبلی و باالترین 
سطح تورمی ثبت شده در آمریکا در چهار ماهه اخیر بوده است. بیشتر 
تحلیلگران بر این باورند که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را در محدوده 
فعلی باقی نگه خواهد داشت.  صورت های مالی منتشر  شده بسیاری 
از شرکت های بزرگ حاکی از آن است که میزان سودها به تدریج رو به 
افزایش و تقاضا تا حدی احیا شده است. با وجود افت سنگین سرمایه 
گذاری های جدید انتظار می رود تا پایان امسال سطح فعالیت های 
اقتصادی تا حد زیادی به میزان قبل از آغاز کرونا بازگردد. طبق اعالم 
سازمان بهداشت جهانی منشا ویروس کرونا به احتمال زیاد یک حیوان 
بوده است و فرضیات ساخت این ویروس در آزمایشگاه خیلی محتمل 
نیست مساله ای که می تواند زنگ هشداری برای شیوع ویروس های 

دیگری از این دست و از یک حیوان دیگر به انسان ها باشد.  
تاکنون بیش از ۱۱۰ میلیون و ۲۲۳ هــزار و ۶۱۲ مورد ابتال به کرونا 
گزارش شده اســت که در این بین دو میلیون و ۴۳۴ هزار و ۵۶۱ نفر 
جان خود را از دست داده اند. در بین کشورهای مختلف، باالترین تلفات 
مربوط به آمریکا با ۵۰۰ هزار و ۳۶۷ نفر، برزیل با ۲۴۰ هزار و ۹۸۳ نفر، 
مکزیک با ۱۷۵ هزار و ۹۸۶ نفر، هند با ۱۵۶ هزار و ۳۸ نفر و انگلیس با 

۱۱۸ هزار و ۹۳۳ نفر بوده است.
آرتور هوگان- تحلیلگر ارشد بازار سرمایه در موسسه نشنال سکیوریتیز 
کورپوریشن - گفت: اکنون زمان آن رســیده است که توجه معامله 
گران و فعاالن بازار به شاخص های بنیادی جلب شود. اخبار مربوط 
به ویروس امیدوارکننده تر از قبل هستند اگرچه هنوز تا خالصی از 

آن فاصله زیادی داریم اما می توانیم ردپای بهبود تدریجی در بخش 
های مختلف مشاهده کنیم. با توجه به حضور خوب و نیرومند سیاست 
گذاران پولی، بازارها کمتر نسبت به کافی نبودن سیاست های پولی و 

مالی برای حمایت از رشد  اقتصادی نگران اند.

بورس آمریکا  
در وال استریت، بیشتر شاخص ها نزولی بودند تا جایی که دو شاخص 
از سه شاخص اصلی بورسی در سطح پایین تری از روز قبل خود بسته 
شدند. شاخص »داوجونز ایدانســتریال اوریج« با ۰.۰۴ درصد صعود 
نســبت به روز قبل و در ســطح ۳۱ هزار و  ۵۳۴.۴۸ واحد بسته شد. 
شاخص »اس اند پی ۵۰۰« با ۰.۲۹ درصد کاهش تا سطح ۳۹۲۱.۱۲ 
واحدی پایین رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک 
کامپوزیت« با ۰.۹۲ درصد کاهش در سطح ۱۳ هزار و ۹۱۸.۴۵ واحدی 

بسته شد.

بورس های اروپایی
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس 
لندن با ۰.۵۶ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۶۷۱۰.۹۰ 
واحد بسته شد.  شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با 
افت ۱.۱ درصدی و ایستادن در سطح  ۱۳ هزار و ۹۰۹.۲۷ واحدی به 
کار خود خاتمه داد و شــاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با عقبگرد 
۰.۳۶ درصدی در سطح ۵۷۶۵.۸۴ واحد بسته شد. در مادرید شاخص 

"ایبکس ۳۵" ۰.۳۸ درصد پایین رفت و به ۸۱۲۲.۷۰ واحد رسید.

بورس های آسیایی
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد مختلفی داشتند؛ تا 
جایی که شاخص "نیک کی ۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با ریزش ۰.۵۸ 
درصدی تا ســطح ۳۰ هزار و ۲۹۲.۱۹ واحدی پایین رفت. شاخص 
"هانگ سنگ" بورس هنگ کنگ ۱.۱ درصد باال رفت و در سطح ۳۱ 
هزار و ۸۴.۹۴ واحد بسته شد. در چین شاخص "شانگهای  کامپوزیت" 
افزایش ۲.۱۴ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۵۸۰۷.۷۲ واحد بسته 
شد. در اســترالیا شــاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس 
سیدنی با ۰.۴۶ درصد صعود و ایستادن در سطح ۶۸۸۵.۲۲ واحدی به 
کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص های مهم آسیایی، شاخص " 
تاپیکس" ژاپن صعودی بود. )معیار محاسبه تغییرات قیمتی، ساعت 

پایانی معامالت روزانه بورس نیویورک بوده است(  

نفت
در بازار طالی سیاه روند قیمت ها کاهشی بود. هر بشکه نفت "وست 
تگزاس اینتر مدیت" با ۱.۰۵ درصد صعود به ۶۰.۸۰ دالر رسید و نفت 
خام برنت دریای شمال با ریزش ۱.۲۶ درصدی به ازای ۶۱.۴۵ دالر در 

هر بشکه مبادله شد.

طال و نقره
همچنین در بازار فلزات گران بها، بهای هر اونــس طال با افت ۰.۸۲ 
درصدی نسبت به روز قبل در ســطح ۱۷۷۵.۳۲ دالر معامله شد. هر 

اونس نقره با افت ۰.۰۹ درصدی به ازای ۲۷.۳۲ دالر مبادله شد.

سقوط اونس طال به پایین مرز ۱۸۰۰ دالرصعود ارزهای دیجیتالی

هند خواستار افزایش تولید اوپک پالس شداستفاده از سه روش برای شناسایی مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز

ریزش بورس های جهانی
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دریافت تسهیالت 
سهام عدالت 

غیرحضوری است

فرصت نام نویسی 
وام اجاره تمام شد

در عرض ۵۰ روز 
به تولیدکننده و 
صادرکننده تجهیزات 
کرونا تبدیل شدیم

نمکی:

 دولت  فعلی 
آمریکا  اشتباه 
دولت  قبل  را 

جبران کند
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روحانی:

سرمقاله

يادداشت

هزینه سفره خانوار 
پس از حذف دالر 4200

رشد 3 برابری 
کسب و کارهای آنالین

در کشــور ما از گذشته به 
دلیل نگرانــی های مرتبط 
با حفظ قدرت خرید اقشار 
فقیر و حمایت از تولیدات 
کشاورزی، حمایت هایی در قالب تخصیص ارز با 
قیمت رسمی به واردکنندگان کاالهای اساسی و 
نهاده های کشاورزی و دامی اختصاص می یافت. با 

آزادسازی و افزایش... 

   حسن گلمرادی، اقتصاددان

   رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی
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منطقه ای کردن تنظیم بازار 
در دستور کار قرار گرفت

بیشترین حقوق سال 
آینده ۱۵ برابر حداقل 

دریافتی تعیین شد

ارزش معامالت تجارت الکترونیک 4 برابر شد

رکورد شکنی تعداد  مشاغل آنالین
صفحه4

صفحه3

راه نجات  2 هزار  واحد  تملک شده  بانکی
وزیر  صمت:  آماده ایم   با   نظارت   بانک ها،   واحد ها   را    احیا   کنیم

قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه به دنبال منطقه ای 
کردن تنظیم بازار هستیم، گفت: بازار باید بر اساس 
ویژگی های خاص هر استان و منطقه تنظیم شود. به 
گزارش وزارت صمت، محمدصادق مفتح در نشست 
ویدئوکنفرانسی با روسای سازمان های صمت استانی 
اعالم کرد: به دنبال منطقه ای کردن تنظیم بازار برای 
تصمیم گیری در این حوزه با در نظر گرفتن ویژگی ها 
و شــاخص های خاص هر استان و منطقه هستیم. 
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: روسای 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت در واقع وزرای 
صنعت، معدن و تجارت در اســتانهای متبوع خود 
هستند و کار تنظیم بازار را با لحاظ نمودن پارامترها، 
شرایط و شاخص های خاص استان خود باید انجام 

دهند. وی با بیان اینکه...

رحیم زارع ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه 
مجلس شــورای اســالمی اظهار کرد: در بررســی 
الیحه اصالحــی بودجه حداکثر حقــوق پرداختی 
به کارکنان برای ســال آینده مشــخص شد که ۱۵ 
برابر حداقل حقوق در نظر گرفته شــده اســت. وی 
ادامه داد: در ســال آینده به جز اعضای هیئت علمی 
و قضات کــه از پرداخت مالیات معــاف خواهند بود 
تا ســقف ۴ میلیــون تومــان معافیــت مالیاتی به 
حقوق بگیــران تعلق می گیرد، بیــن ۴ تا ۸ میلیون 
 تومان ۱۰ درصد مالیات، از ۸ تــا ۱۲ میلیون تومان 
 ۱۵ درصد مالیــات، از ۱۲ تــا ۱۸ میلیــون تومان 

۲۰ درصد مالیات، از ۱۸ تا ۲۴ میلیون...



اقتصاد2
ایران وجهان

زارع در نشست خبری مطرح کرد؛
بیشترین حقوق سال آینده ۱۵ برابر 

حداقل دریافتی تعیین شد
رحیم زارع ســخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 
مجلس شورای اسالمی در نشست خبری امروز 
خود اظهار کرد: در بررسی الیحه اصالحی بودجه 
حداکثر حقوق پرداختی به کارکنان برای ســال 
آینده مشخص شد که ۱۵ برابر حداقل حقوق در 

نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: در سال آینده به جز اعضای هیئت 
علمی و قضات که از پرداخت مالیات معاف خواهند 
بود تا سقف ۴ میلیون تومان معافیت مالیاتی به 
حقوق بگیران تعلق می گیرد، بین ۴ تا ۸ میلیون 
تومان ۱۰ درصد مالیات، از ۸ تا ۱۲ میلیون تومان 
۱۵ درصــد مالیات، از ۱۲ تــا ۱۸ میلیون تومان 
۲۰ درصد مالیات، از ۱۸ تا ۲۴ میلیون تومان ۲۵ 
درصد مالیات، از ۲۴ تا ۳۲ میلیون تومان ۳۰ درصد 
مالیات و باالی ۳۲ میلیون تومان حقوق ۳۵ درصد 

مالیات اخذ خواهد شد.
زارع با بیان اینکه اصالحات بودجه از نظر کمیسیون 
تلفیق انجام شده و رسیدگی به کلیات بودجه به 
پایان رسیده است، بیان کرد: موارد اصالحی مورد 
نیاز دولت را اعضای این کمیسیون بررسی کرده 
اند و تبصره های بودجه را برای بارگذاری در سامانه 

ارسال کرده ایم.
ســخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه مجلس 
تصریح کرد: نمایندگان پس از رسیدگی به کلیات، 
ردیف ها را بررسی می کنند که پیش بینی می شود 

تا دو روز آینده بررسی ردیف ها زمان ببرد.
وی افزود: اگر ردیفی تاثیرگذار بر تبصره بودجه 
موجود باشد، در آینده به صورت تکمیلی به صحن 
ارسال خواهیم کرد و بودجه را از یکشنبه در صحن 

علنی می تواند مورد بررسی قرار بگیرد.
زارع در تشریح دیگر مصوبه های کمیسیون تلفیق 
بودجه ۱۴۰۰ مجلس گفت: نمایندگان با تعیین 
مبلغ ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق 
االمتیاز، واگذاری سهام، حقوق مالکانه، واگذاری 
طرح های تملک دارایی ســرمایه ای، طرح های 
ســرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت های 
دولتی، برای کمک به صندوق های بازنشستگی، رد 
بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، 
رتبه بندی معلمان، متناسب سازی حقوق اعضای 
هیئت علمی، مطالبات قانون حمایت از معلوالن، 
تأمین نظام اجتماعی فراگیر، متناســب سازی 
حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و تأمین 

اجتماعی موافقت کردند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس 
یادآور شد: دولت مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان را در 
اصالحیه خود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان پیشنهاد 
کرده بود که کمیسیون به همان رقم ۱۵۰ رأی داد.
وی تصریح کرد: جهت اجابت درخواست دولت 
مبنی بر ماده منابع استفاده شده از صندوق توسعه 
ملی در ســال ۹۹، به دلیل اینکه برداشت منابع 
صندوق و تبصره ۴ با اذن مقام معظم رهبری است، 
در نتیجه این مسئله را جهت استعالم به دفتر رهبر 
انقالب فرستادیم؛ ماده عدم استفاده از تسهیالت 
و منابع تبصره ۴ از محل صندوق توســعه ملی با 
اذن مقام معظم رهبری باید باشــد و همچنین با 
درخواست دولت مبنی بر کاهش انتشار اوراق مالی 
به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسالمی 

ارزی و ریالی موافقت شد.
زارع اظهار کرد: در جایــی از اصالحیه بودجه که 
دولت پیشنهاد ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق تسویه 
را داده است، کمیســیون تلفیق بر مصوبه قبلی 
خود باقی ماند تا این عدد اوراق تســویه در قالب 
اسناد خزانه منتشر شود و برای تهاتر بدهی بخش 
خصوصی، تعاونی، پیمانکاران، نظام بانکی و بانک 

مرکزی قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس 
با یادآوری کرد: سهم هر یک از دستگاه های ذینفع 
از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در ســال 

۱۴۰۰ مطابق قانون بودجه ۱۳۹۹ مصوب شد.
وی تصریــح کرد: مشــترکان برق روســتایی و 
عشــایری مجاز و همچنین چاه های کشاورزی 
مجاز دوباره از شمول عوارض ۱۰ درصد مبلغ برق 
مصرفی معاف شدند. به عالوه مصوبه کمیسیون 
تلفیق مبنی بر تکلیف وزارت راه و شهرســازی 
برای تحویل زمین رایگان برای احداث مدرســه 
ها، کالنتری ها، پایگاه های بسیج، حوزه علمیه، 
حوزه های مقاومت، مسجدها، سالن های ورزشی 
و صالحین، مراکز بهداشتی و درمانی و سایر مراکز 
اداری و خدماتی که دولت حذف کرده بود، با نظر 
نمایندگان به بودجه بازگشت و کمیسیون بر نظر 
خود ماند. سخنگوی کمیســیون تلفیق بودجه 
۱۴۰۰ مجلس اظهار کرد: اعضــا با تنخواه مورد 
نیاز دولت برای پرداخــت هدفمندی یارانه های 

فروردین ماه موافقت کردند.

خبر

با گذشــت تقریبا دو هفته از 
رد کلیــات بودجه ۱۴۰۰ در 
مجلــس، در نهایــت دولت 
اصالحیه الیحــه بودجه را 
روز سه شنبه )۲۸ بهمن( به 
مجلس تحویــل داد. به گزارش خبرنــگاران جوان، به 
دنبال رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ در ۱۴ بهمن ۹۹ توسط 
نمایندگان مجلس، سه شــنبه  )۲۸ بهمن ۹۹( دولت، 
بودجه اصالحی را به مجلس ارســال کرد که در نهایت 

مورد پذیرش نمایندگان مجلس قرار گرفت.
از موارد مهمی که در بودجه سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته 
شده که می تواند  بازار سرمایه را هم تحت الشعاع خود 
قرار دهد می توان به حذف نشدن ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی، 
افزایش درآمد مالیاتی و کاهش صادرات نفت اشاره کرد.

فرهاد رمضان کارشــناس بازار ســرمایه در مورد تاثیر 
تصویب کاهش صادرات نفــت در الیحه ۱۴۰۰ بر بازار 
ســرمایه، اظهار کرد: کاهش صادرات نفــت از جمله 
تصمیمات اساسی است که طی چند سال اخیر اخذ شده 
اســت. وقتی صادرات نفت کاهش یابد کشور به سمت 

صادرات غیر نفتی می رود.

آیا کاهش  اتــکا به اقتصــاد نفتی به نفع 
تولیدکنندگان تمام خواهد شد؟

او تاکید کرد: کاهش صادرات نفت ســبب می شــود، 
شــرکت هایی که تولیدشان  با مشــکل روبه روست  با 
حمایت های دولت به چرخه تولید بازگردند  که این امر 
می تواند برای آنها یک نردبان پیشــرفت جهت حضور 
در عرصه های بین المللی باشد. بی شک چنین اقدامی 
بر سهام شرکت های تولیدی که در بورس حضور دارند 
نیز  تاثیرگذار است. این کارشــناس بازار سرمایه درباره 

افزایش درآمد مالیاتی و اثر بخشــی آن بر بازار سرمایه، 
گفت: افزایش مالیات می تواند جایگزین بسیار مناسبی 
برای کاهش صادرات نفتی باشد، قطع به یقین با توجه 
به شرایط اقتصادی، دولت تمام تالش خود را برای اخذ 
مالیات انجام می دهــد، یکی از اقداماتــی که می تواند 
 فرار مالیاتی را کاهش دهد، حضور شــرکت ها در بازار 

سرمایه است .

شفاف بودن بازار سرمایه مانع از فرار مالیاتی 
شرکت ها  خواهد شد 

رمضان گفت: شرکت های حاضر در بازار سرمایه برخالف 
شرکت های خصوصی که سهام آن ها در بورس نیست 
نمی توانند از پرداخت مالیات فرار کنند، سال آینده این 
امکان وجود دارد که دولت شرکت های بیشتری را برای 

ورود به بازار سرمایه قانع کند.
او تاکید کرد: مســئله حذف نشــدن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 
تومانی بیشــترین تاثیر خود را بر ســهام صنعت دارو 
می گذارد اما باید ببینیم که کدام یک از شــرکت های 

دارویی از ارز مذکور اســتفاده می کنند. این کارشناس 
بازار ســرمایه گفت: وجود ارز ۴ هــزار و ۲۰۰ تومانی 
تاثیر روانی کوتاه مدتی بر بازار ســرمایه می گذارد و به 
طور کلی تاثیر چندانی بر بازار ســرمایه ندارد به سبب 
 آنکه بیشتر صنایع حاضر در بازار سرمایه از ارز نیمایی

 استفاده می کنند.
به گفته رمضان افزایش قیمت جهانی نفت تاثیر به سزایی 

بر صنایع پتروشیمی و پاالیشگاهی دارد.
علی صادق پور کارشناس بازار سرمایه در رابطه با تاثیر 
مصوبات بودجه بر بازار سرمایه گفت: یکی از مسائلی که 
در رابطه با بودجه وجود دارد، موضوع  ارز ۴ هزار و ۲۰۰ 

تومانی است.

تک نرخی ماندن ارز به شرط فراهم ساختن 
زیر ساخت ها 

او افزود: بنده با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی موافق نیســتم 
به علت آنکه باعــث ایجاد رانت می شــود و به اقتصاد 
کشــور آســیب وارد می کند اما نکته ای که باید به آن 

اشاره کرد این اســت که اگر مسئوالن قصد تک نرخی 
کردن ارز را دارند، باید نخســت زیر ساخت های الزمه 
را فراهم کنند، چرا کــه اگر ابزار مورد نیــاز آن فراهم 
 نشــود صنایع دارویی و برخــی از صنایــع خوراکی 

آسیب خواهند دید.
این کارشــناس بازار ســرمایه در رابطه با افزایش نرخ 
مالیات ها، گفت: باید توجه داشته باشیم که این افزایش 
نرخ از کدام سمت اســت به ســبب آنکه اگر از جانب 
معامالت سهام باشد به طور قطع بر بازار سرمایه اثرگذار 
خواهد بود و همچنین به نظر نمی رسد که خود شرکت ها 

هم برای افزایش مالیاتشان قصد چندانی داشته باشند.
صادق پور تاکید کرد: اگر مالیات بر ســود شرکت ها در 
بازه بلند مدت رخ دهد منجر به رکود در بازار ســرمایه 

خواهد شد.

تکیه در آمدی دولت در سال ۹۹ بر صادرات 
مشتقات نفتی بود

او در رابطه بــا کاهش صادرات نفت و تاثیــر آن بر بازار 
سرمایه، گفت: همان گونه که شــاهد بودیم در بودجه 
سال ۹۹ درآمد زایی از صادرات نفت به دالیل مختلفی 
کاهش یافت، اما ناگفته نماند که امسال تکیه دولت بیشتر 

بر مشتقات نفت بود.
صادق پور گفت: به نظر می رسد با توجه به شرایط حال 
حاضر در ایران صادرات نفت در سال آینده کمتر از امسال 
نباشد، هر چند که افزایش صادرات نفت و مشتقاتش به 

نفع بازار سرمایه و اقتصاد کشور خواهد بود.
سخن آخر اینکه درست است که اصالحات کلیات بودجه 
سال ۱۴۰۰ تائید شده، اما بهتر است که دولت اشتباهاتی 
را که طی سال ۹۹ در بازار سرمایه انجام داد، در سال آینده 
مجدد تکرار نکند. امید داریم که در سال آینده مجلس و 
دولت با هم همگام باشند تا بتوانند اعتماد سهامداران را با 

مدیریت درست به بازار سرمایه بازگردانند.

بودجه ۱۴۰۰ چه تاثیری بر بازار سرمایه دارد؟

سمت و سوی بازار سرمایه با  ارز 4200 تومانی

روحانی:
 دولت فعلی آمریکا اشتباه دولت 

قبل را جبران کند
رئیس جمهور با بیان اینکــه دولت فعلی آمریکا 
اشتباه دولت قبلی را فهمیده، ابزار امیدواری کرد 
که این دولت هر چه سریعتر نسبت به جبران این 

اشتباه اقدام کند.
حسن روحانی در مراسم افتتاح چهار طرح ملی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: این پنجاه 
و یکمین جلســه افتتاح ما در ســال ۹۹ است. از 
آغاز سال با وجود شرایط کرونا و جنگ اقتصادی 
نمی دانســتیم که آیا می توانیم در همه هفته ها 
 افتتاح داشته باشــیم یا نه؟ اما خوشبختانه همه 
پنجشنبه ها و برخی روزهای دیگر هفته هم افتتاح 

داشتیم.
وی افزود: امروز با سرمایه گذاری بیش از ۸۵۰۰ 
میلیارد تومان طرح ها و پروژه ها افتتاح می شود 
و تحوالتی را در بخش صنایع معدنی مشــاهده 
خواهیم کرد. تنها امروز تولیــد 7.۵ میلیون تن 
گندله آهن را افتتــاح کردیم که پنج میلیون تن 
آن مربوط به سیرجان و ۲.۵ میلیون تن مربوط به 
بندرعباس است و این نشانه جهش تولید در کشور 
و تکمیل زنجیره فوالد است که از معجزات قدرت 

ملت بزرگ ایران است.
روحانی ادامه داد: البته مردم ما در سختی، رنج و 
مشکالت هستند. زمانی که ما در دولت یازدهم کار 
را شروع کردیم تداوم کار دولت یازدهم در ذهن مان 
بود و فکر نمی کردیم دیوانه ای در آمریکا سر کار 
می آید که جنگی بی نظیر را علیه ملت ایران آغاز 
می کند. آنها فکر می کردند مردم ایران زانو می زنند 
و تسلیم می شوند. ملت آمریکا و دولت فعلی این 
اشتباه را فهمید، امیدواریم هر چه سریعتر جبران 
شود و دولت فعلی در برابر قانون و قطعنامه ۲۲۳۱ 
تسلیم شود. خجالت نکشند تسلیم در برابر قانون 
کار خوبی است و این تسلیم شدن در برابر زور است 

که بد است.
رئیس جمهور ادامه داد: اینکه در تبلیغات گفته 
می شــود ایران اقداماتی کرده که آمریکا را تحت 
فشار قرار دهد. نادرست است ما نمی خواهیم به 
آمریکا بگوییم غیر قانونی عمل کنید. ما عمل به 
قانون را می خواهیم، اجرای تعهدات و قوانین بین 
المللی جزو وظایف سیاسی و انسانی همه دولت 
هاســت. امیدواریم به قانون برگردند و بتوانیم در 
شرایط بهتری در جهان مراودات و تعامالت خود به 

خصوص در بخش تجاری را انجام دهیم.
روحانی اضافــه کرد: امروز چهار طــرح را افتتاح 
کردیم کــه بخشــی در زمینه صنایــع معدنی 
فعال هســتند. دو طرح مربوط بــه بخش فوالد 
و گندله ســازی و یک بخش هم مربوط به پایانه 
های صادراتی و اسکله هایی بود که پتروشیمی، 
فوالد و آلومینیوم را صادر می کند. آن هم در مرز 
سه استان هرمزگان، بوشــهر و فارس و می تواند 
 مرکز صادراتــی بزرگی در منطقه اســتراتژیک 

پارسیان باشد.
روحانی اضافه کرد: همچنین در شمال شاهد یک 
پایانه بســیار خوب برای محصوالت کشاورزی، 
مرکبات و سایر محصوالت بودیم که بسیار اهمیت 
دارد و باعث می شود محصول کشاورزی به سرعت 
خریداری شــود و به این محل منتقل شود که در 
نتیجه از بین نخواهد رفت، بسته بندی خواهد شد 
و می تواند برای داخل ذخیره شود یا مرکزی برای 

صادرات باشد.
وی ورود به اتحادیه اوراســیا را از توفیقات دولت 
تدبیر و امید عنوان و خاطرنشان کرد: این اتحادیه 
در صادرات به ما خیلی کمک کــرده، البته ما به 
صورت موقت واد آن شدیم و قصد داریم این حضور 
را دائمی کنیم. ورود به این اتحادیه ها بسیار مهم 
است و با توجه به اینکه اقتصاد مقاومتی دو بخش 
درون زا و برون گرا دارد این بخش می تواند به برون 
گرا بودن آن کمک کند تا با شرایط و تعرفه مناسب 
صادرات داشته باشیم. البته تولید یک بخش آن 
است و بخش دیگر موضوع بسته بندی است که 
بعد بتوانیم بازاریابی کرده و آن را ارسال کنیم اینها 
باید در کنار هم قرار گیــرد تا ما در نقطه مطلوب 

صادرات قرار بگیریم.
رئیس جمهور با اشاره به فشار دشمن برای توقف 
صادرات نفت ایران افزود: افتخار دولت دوازدهم 
این است که ما کشــور را بدون نفت اداره کردیم 
و بودجه را تقریبا بدون نفت بســتیم. جای نفت 
را صادرات غیر نفتی گرفت. بــه طوریکه در آغاز 
دولت یازدهم میزان صادرات غیر نفتی ۳۱ میلیارد 
دالر بوده و این عدد در ســال ۹۸ به ۴۳ میلیارد 
دالر رسید. در ســال جاری هم حرکت خوبی در 
صادرات غیر نفتی علی رغم مشــکالت تحریم و 
کرونا صورت گرفت و امیدواریم مردم بتوانند در 
 سایه تولید و صادرات غیر نفتی شاهد توسعه و رفاه 

کشور باشند.
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بررسی آمارهای موجود نشان می دهد که ایران از نظر 
بسیاری از شاخص های اقتصاد جهانی و از جمله به 
لحاظ توسعه انسانی و تولید ناخالص داخلی از جایگاه 
مناسبی برخوردار اســت هرچند تا رسیدن به نقطه 
مطلوب فاصلــه دارد. محمد باقــر نوبخت«، معاون 
رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه اخیراً 
گفته است که جمهوری اسالمی ایران امروز بر اساس 

شاخص اقتصاد، جزو ۱۸ کشور بزرگ جهان است.
نوبخت گفته است: در ۴۲ سال گذشته اتفاقات زیادی 
به ما گذشــت که روی اقتصاد ما اثر گذاشت. با همه 
مشکالتی که داریم و رنج و فشار اقتصادی روی مردم، 
باید بپذیریم براساس معیارهای قدرت اقتصاد، ما جزو 

۱۸ کشور بزرگ جهان هستیم. 
رییس ســازمان برنامه و بودجه توضیــح داد: امروز 
برای مقایســه کشورها هدف توســعه یافتگی مورد 
ارزیابی قرار می گیرد. در دوره ای رشد  ۵ تا 7 درصدی 
اقتصادی مالک توســعه یافتگی بود. در ادامه، رشد 

اقتصادی به همراه عدالت مالک توسعه یافتگی قرار 
گرفت و بعد از آن توسعه انسانی مالک قرار داده شد. 
اکنون مسائل سیاســی، علمی و زیست محیطی نیز 
به مالک و معیار توســعه یافتگی افزوده شده است. 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته با نرخ باالی بیکاری 

روبرو هستند. 
در جدول زیر وضعیت ایران از نظر شــاخص تولید 
ناخالص داخلی بر حســب میزان قدرت خرید آمده 
است. همانطور که مشــاهده می شود وضعیت ایران 
در ۵ سال گذشته و از ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ همواره رو به 
بهبود بوده است. در سال ۲۰۱۵ میزان تولید ناخالص 
بر مبنای قدرت خرید در ایران ۱۳۵۳.7 میلیارد دالر 
بوده اما این رقم در ۲۰۲۰ به ۱۶۲۴.۱ رسیده است. 
البته این اعداد و ارقام برای ســال ۲۰۲۰ پیش بینی 
شده است. ممکن اســت در اثر شیوع کرونا و آسیب 
هایی که به اقتصاد کشــور زده است و همچنین در 
نتیجه تحریم ها مقدار این شاخص در سال گذشته 

میالدی کمتر از مقدار پیش بینی شــده آن باشــد. 
اما نکته ای که باید مورد توجه قرار داد این است که 
امکان رفع هر دو مشکل در سال آینده وجود دارد و 
بنابراین انتظار رشد تولید ناخالص داخلی بر مبنای 
قدرت خرید در سال های آتی انتظاری غیر منطقی 
نیست. نوبخت گفت: ما اشــکاالتی داریم و ۴۲ سال 
درگیر جنگ و ترور بودیم و مشــکالت داشتیم. اگر 
با معیارهای جهانی شاخص توسعه انسانی را بررسی 
کنیم درمی یابیم در همه سال ها نسبت به سالی که 
این محاسبه را شروع کردند وضع ما بهتر شده است. 
شاید این را با قیمت گوشت و مرغ مقایسه کنید، اما 
این شاخص توسعه انسانی با سه مؤلفه رشد اقتصادی، 

آموزش و بهداشت ارزیابی می شود. 
بر اســاس آخرین آمار موجود مبوط به سال ۲۰۲۰ 
ایران در رتبه 7۰ از نظر شاخص توسعه انسانی قرار 

دارد.
همچنین، در آخرین گزارش وزارت اقتصاد و دارایی 

جایگاه ایران در توسعه انسانی به تنهایی و در قیاس 
با کشــورهای منطقه و منتخب دیده می شود. طی 
سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ رتبه ایران بین ۶۹ تا ۸۸ در 
نوسان بوده که رتبه ۶۹ مربوط به سال ۲۰۱۴ و رتبه 

۸۸ در سال ۲۰۱۱ بدست آمده است.
 از سال ۱۰۱۰ اندازه و امتیاز شاخص توسعه انسانی 
ایران بهبود داشــته و در بهترین شرایط برابر ۰.7۶۶ 
بوده است. در بین ۲۳ کشــور منطقه، ایران بر پایه 
مطالعات ســال ۲۰۱۲در ردیف دهمین کشور قرار 
گرفته و در طی ســال های مورد بررســی توانسته 
است جایگاه خود را در بین کشورهای منطقه حفظ 
کند. رتبه ایران در مقایســه با کشــورهای منتخب 
نیز حکایــت از روند بهبود پایدار در طی ســال های 
مورد بررســی دارد. در حالی که بیشــتر کشورهای 
منتخب با افت رتبه مواجه بوده اند، کشورهای آلمان 
 و روسیه بهبود مناسبی در شــاخص توسعه انسانی 

داشته اند.

کارت اعتباری در بســیاری از کشــورها در سطح 
گسترده اســتفاده می شــود اما در ایران به دلیل 
مسائل مربوط به اعتبارسنجی، کارت های اعتباری 
گسترش نیافته اما قرار است مساله اعتبارسنجی 
با قرار دادن وثیقه برطرف و سهام عدالت به عنوان 
وثیقه از طــرف بانک ها پذیرفته شــود. آیا کارت 
اعتباری سهام عدالت می تواند آغاز موفقیت آمیزی 
 بــرای گســترش کارت هــای اعتبــاری در 

کشور باشد؟
به گزارش ایرناپالس، کارت هایی بانکی که بســیاری 
از ما بــرای خریدهای روزانه یــا دریافت حقوق از آن 
استفاده می کنیم، کارت هایی متصل به حساب های 
بانکی مان هســتند. در واقع، با هر برداشت از کارت، 
موجودی حســاب بانکی ما کاهــش می یابد و هر بار 
که شــماره کارت خود را به فردی می دهیم تا مبلغی 
را برایمان واریز کند، به موجودی حســابمان اضافه 

می شود.
در ادبیات بانکداری، به این کارت ها، کارت برداشت، 
یا کارت بدهی گفته می شــود. کارت های بدهی، 
بیشــترین تعداد کارت های فعال در شبکه بانکی 
کشور را تشکیل می دهند. بر اساس آمارهای شرکت 
شــبکه الکترونیکی پرداخت کارت یا شاپرک، در 
دی ماه امسال نزدیک به ۱۱۰ میلیون کارت بدهی 

در کشور استفاده شده است.
نوع دیگری از کارت هــای بانکی، کارت های هدیه 
هســتند که افراد در مناسبت های مختلف به جای 
پول نقد به یکدیگر هدیــه می دهند. این کارت ها 
در بیــن کارشناســان بانکــی، به عنــوان کارت 
پیش پرداخته شناخته می شوند و بیش از ۴ میلیون 
و ۶۰۰ هزار کارت هدیه و بن کارت در ماه گذشته در 

شبکه بانکی استفاده شده است.
نوع دیگر کارت های بانکــی، کارت های اعتباری 
هســتند. کارت های اعتباری بر خالف کارت های 
برداشــت، به حســاب بانکی ما متصل نیســتند؛ 
بلکه بر اساس اعتبار مشــتریان، به صورت ماهانه، 
مبلغی به عنــوان اعتبار در آن ها قــرار می گیرد تا 
برای خرید کاال و خدمات استفاده شود و پس از آن 

نیز با نرخ های اعالم شــده، اصل و سود آن به بانک 
بازگردانده می شود.

بنابراین می توان کارت اعتباری را تا حدودی شبیه 
به وام و تسهیالتی دانســت که پشتوانه آن به جای 

ضامن، اعتبار مشتری است.
با این حال، کارت های اعتبــاری در ایران چندان 
مورد اســتفاده نیســتند. به طوری که در دی ماه 
کمتر از یک درصد کارت های بانکی تراکنش دار را 

تشکیل داده اند.
یکی از آخرین تالش ها برای گسترش این کارت ها، 
طرح کارت اعتباری کاالی ایران بود که در ســال 
۱۳۹۴ برای خرید اعتباری فهرســتی از کاالهای 
تولید داخل - معرفی شــده توسط وزارت صمت- 

استفاده شد.
به عقیده کارشناسان، محدودیت موارد استفاده از 
این کارت ها یکی از موانع گسترش آن ها بوده است.

کارت اعتباری سهام عدالت
با این حال پس از این تجربه، بار دیگر تالش هایی 
برای معرفی کارت اعتباری در حال انجام اســت. 
عباس معمارنــژاد معاون وزیر اقتصاد شــنبه ۲۵ 
بهمن از آغاز پرداخت وام به دارندگان سهام عدالت 
خبر داد و گفت: بانک های ملــی و تجارت از امروز 
آمادگی دارند به شکل الکترونیکی و بدون مراجعه 
به دارندگان سهام عدالت ۵۰ درصد ارزش این سهام 
را توسط کارت اعتباری به مردم ارائه دهند که مدت 
زمان بازپرداخت این تســهیالت سه ساله است و 
هیچگونه مدرک یا ضامنــی غیر از مدارک هویتی 
نیاز نیست و سهام عدالت ضامن این وام خواهد شد.

معمانژاد گفت: ارائه کارت اعتباری، دستورالعملی 
است که بانک مرکزی بخشنامه کرده و همه بانک ها 
توافق کرده اند تا ۵۰ درصد ارزش روز سهام عدالت 
را به صورت تسهیالت پرداخت کنند. سود دریافتی 

بانک ها با کارت اعتباری، ۱۸ درصد است.
حال پرسش اینجاســت که کارت اعتباری سهام 
عدالــت می تواند شــروع موفقیت آمیــزی برای 

گسترش کارت های اعتباری در کشور باشد؟

احمد مجتهد متخصص مســائل بانکی و اســتاد 
دانشــگاه در ایــن رابطه بــه ایرناپــالس گفت: 
کارت های اعتباری در ســایر کشــورها به صورت 
گسترده ای استفاده می شــوند. دلیل گسترش و 
معرفی موفقیت آمیز کارت هــای اعتباری در این 
کشورها، توسعه شــرکت های اعتبارسنجی است. 
برای اعتبارسنجی مشتریان، از اطالعات و داده های 
مختلفی ماننــد تراکنش های، جرایــم و معوقات 
استفاده می شــود. پس از اعتبارسنجی مشتریان، 
کارت اعتباری صادر می شــود که در ابتدا با مبالغ 
پایین تر و پس از آن با بهبود رتبه اعتباری مشتری 

در طول زمان، افزایش می یابد.
مجتهد ادامــه داد: نکته مهم این اســت که کارت 
اعتباری در بســیاری از کشورها در سطح گسترده 
استفاده می شود اما در ایران به دلیل مسائل مربوط 
به اعتبارســنجی، کارت های اعتباری گســترش 
پیدا نکردند. البته اکنون شــرکت اعتبارســنجی 
در ایران فعال اســت، امــا بیشــتر در زمینه رتبه 
 اعتبــاری وام گیرنــدگان و تســهیالت بــزرگ 

فعالیت می کند.

چرا کارت اعتباری در ایران توسعه پیدا نکرد؟
ایــن کارشــناس مســائل بانکی، چالــش مهم 
اعتبارسنجی در ایران را قوانین سخت گیرانه بانک 
مرکزی و یکپارچه نبودن ســامانه های اطالعاتی 
دانســت و گفت: قرار بر این بود که مؤسســه های 
اعتبارســنجی و رتبه بندی در این زمینه تأسیس 
شوند که هنوز دستورالعمل ها و قوانین آن تدوین 
نشده  است. بنابراین، این بانک ها هستند که خود 
باید اعتبارســنجی و رتبه بندی مشتریان را انجام 

دهند.
در نبود اطالعات الزم برای اعتبارسنجی و رتبه بندی 
مشتریان، بانک ها ضمانت هایی را برای صدور کارت 
اعتباری در نظر می گیرند. این روشــی اســت که 
بانک ها در سطح بسیار محدودی انجام می دهند و 
بانک به اعتبار وثیقه یا پشتوانه، کارت اعتباری صادر 
می کند تا در صورتی که فرد نتواند به تعهد خود در 

بازپرداخت اعتبار عمل کند، طلب خود را از وثیقه 
برداشت کنند.

اشکال جایگزین کردن سهام عدالت با اعتبارسنجی
وی درباره انتخاب سهام عدالت به عنوان وثیقه کارت 
اعتباری گفت: ارزش ســهام عدالت به طور دقیق 
مشخص نیســت و تحت تأثیر نوسان های بورسی، 
افزایــش و کاهش پیدا می کنــد. بنابراین بانک ها 
به دلیل نوسان قیمت ارزش سهام عدالت، درصدی 
از ارزش آن را به عنوان اعتبار کارت در نظر می گیرند 

تا در برابر این نوسان ها مصون باشند.
مجتهد افزود: بــا این حال، از آنجایــی که پس از 
تحوالت اخیر بورس، گروه قابل توجهی از دارندگان 
سهام عدالت به دنبال فروش آن هستند، ممکن است 
به پشتوانه ای که برای کارت های اعتباری در نظر 

گرفته شده، لطمه وارد شود.

شیوه عملکرد کارت اعتباری
وی با یادآوری تجربه های گذشته درباره طرح های 
صدور کارت اعتباری گفت: پیــش از این به دلیل 
محدویت  مراکزی که قابلیت استفاده از کارت های 
اعتبــاری را دارند، این کارت ها با اســتقبال مردم 
مواجه نشــد. از طرف دیگر، یکی از عادت های ما 
ایرانیان در ترجیح پرداخت نقدی نیز که البته، به 
دلیل شیوع کرونا تا حد قابل توجهی تغییر کرده، 
گسترش انواع روش های پرداخت غیرنقدی از جمله 

استفاده از کارت های اعتباری را کند کرده است.
این کارشناس مســائل بانکی درباره قراردادی که 
در کارت های اعتباری بین بانک و مشتری استفاده 
می شود، توضیح داد: کارت های اعتباری مبتنی بر 
عقد مرابحه هســتند که ممکن است این موضوع 

محدویت هایی را ایجاد  کند.
عقد مرابحه یکی از عقود اســالمی است که برای 
خریدوفروش کاال اســتفاده می شــود. در عقد یا 
قرارداد مرابحه بانکی، مشــتری به وکالت از بانک، 
کاالی مورد نظر خود را تهیه می کند و بانک، قیمت 
کاال و سود را از مشتری دریافت می کند و کاال را به 

او می فروشد.

رشد آرام شاخص های اقتصادی ایران در عرصه جهانی

سهام عدالت به رونق کارت های اعتباری کمک می کند؟

گروه اقتصاد ایران وجهان
News kasbokar@gmail.com
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وزیــر صنعت، معــدن و 
تجــارت در ســتاد ملی 
تسهیل و رفع موانع تولید 
بیان کرد: علی رغم تحریم 
های ظالمانه و محدودیت 
های ناشی از ویروس کرونا اما رشد صنعتی کشور تا 
پایان سال به ۶.۵ درصد خواهد رسید و چرخ تولید 

به رغم تمامی این مشکالت به خوبی می چرخد.
به گزارش وزارت صمت، علیرضا رزم حســینی با 
بیان این مطلب، افزود: رســیدن به رشد صنعتی 
۶.۵ درصدی به همت جهادی تمامی صنعتگران و 
تولیدکنندگان افتخارآمیز است که سال آینده نیز 

این وضعیت تداوم می یابد و بهتر نیز می شود.

استفاده حداکثری از ظرفیت های ستاد تسهیل 
برای مقابله با فشارهای حداکثری دشمنان

وی با یادآوری ظرفیت های قانونی ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید، این ظرفیت ها را مناسب ارزیابی 
کرد و گفــت: برای مقابله با فشــارهای حداکثری 
در اقتصاد کشور که ناشــی از تحریم های ظالمانه 
می باشد باید از این ظرفیت حداکثری در راستای 
تسهیل فرآیندها و رفع تمامی موانع تولید حداکثر 

استفاده را نماییم.

الزم االجرا بودن تصمیمات ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید

وزیر صنعت، معــدن و تجارت تصمیمات ســتاد 
تسهیل و رفع موانع تولید را دارای ضمانت اجرایی 
و الزم االجرا دانست و ادامه داد: تعامل و هم افزایی 
تمامی ارکان حکومت در ســطح ملی و استان ها 

ضمانت اجرایی خوبی برای تصمیمات این ســتاد 
می باشد.

تقدیر از هماهنگی شبکه بانکی و بانک 
مرکزی در کمک به حوزه تولید

رزم حسینی همچنین با تقدیر از هماهنگی شبکه 
بانکی در کمک به حوزه تولیــد، اضافه کرد: علی 
رغم مشکالتی که در کشــور وجود دارد اما شبکه 
بانکی و رئیس کل بانک مرکــزی همکاری خوبی 
با ستاد تســهیل و رفع موانع تولید برای حمایت از 
واحدهای تولیدی داشــتند، هم چنین تصمیمات 
خوبی در شــورای پول و اعتبار بــرای حوزه تولید 

گرفته شده است.

استفاده از ظرفیت هیئت دولت و دیگر ستادها 
برای کمک به حرکت بهتر چرخ تولید

وی همچنین با اشــاره به عضویت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت به عنوان متصدی تولید در ستادهای 
دیگر، یادآوری کرد: در این راستا از ظرفیت هیئت 
دولت و دیگر ســتاد ها برای کمک به حرکت بهتر 
چرخ تولید به خصوص در این شرایط سخت استفاده 

خواهیم کرد.
وزیــر صنعــت، معدن و تجــارت توســعه دولت 
الکترونیک و راه اندازی ســامانه های الکترونیکی 
را در راستای تســهیل فرایندهای مرتبط با تولید 
و حمایت از بازیگران این عرصه بســیار مثمرثمر 

دانست .

نگاه قوه قضاییه در راســتای کمک به 
حوزه تولید است

رزم حسینی همچنین نگاه قوه قضاییه را در راستای 
کمک به حوزه تولید دانست و گفت: از این ظرفیت 

نیز باید به نفع تولید استفاده شود.

آماده راه اندازی واحدهای تملک شده 
بانکی با نظارت بانک ها هستیم

وی در خصوص واحدهای تملک شده بانکها نیز با 
اشاره به این که هیچ بانکی عالقمند به تملک نیست، 
تصریح کرد: این واحد ها سرمایه ملی هستند و آماده 
ایم با توجه به تجربه و تخصصی که در حوزه تولید 
داریم نسبت به راه اندازی مجدد 2000 واحد تملک 
شده بانکی با نظارت و مالکیت بانکها اقدام نماییم تا 
وقتی که این واحدها به چرخه تولید بازگشتند بانکها 
آن ها را خود به مزایده بگذارند و به افراد دارای اهلیت 

و صالحیت واگذار نمایند.

تقدیر از استانداران فعال در کارگروه های 
تسهیل و رفع موانع تولید

وزیر صمت همچنین بیان کرد: از استاندارانی که 
مشــارکت جدی در کارگروه های استانی تسهیل 
و رفع موانع تولید در اســتان خود داشته اند نیز در 

جلسات آتی تقدیر و تشکر خواهد شد.

انعکاس دستاوردهای حوزه تولید توسط 
رسانه ها برای امیدآفرینی در جامعه

رزم حسینی در ادامه از رسانه ها خواست که اقدامات 
انجام شــده در حوزه تولید را بــرای امیدآفرینی در 
جامعه به خوبی منعکس نمایند و در این باره تصریح 
کرد: علی رغم همه شرایط سخت که همه از آن مطلع 
هستیم اما واحدهای تولیدی در برخی حوزه ها از جمله 
لوازم خانگی، خودرو، صنایع نساجی، صنایع معدنی و ... 
دو یا سه شیفته کار می کنند که رسانه ها این موارد را در 

کنار واحدهای احیا شده اطالع رسانی کنند.

تداوم فعالیت واحدهای تولیدی تملک 
شده بانکها که برنامه احیا دارند

وی همچنین در ادامه با اشــاره بــه دیگر اقدامات 

انجام شــده در راســتای حمایت از تولید، تصریح 
کرد: با تصمیمات اتخاذ شده در شورای هماهنگی 
اقتصادی دولت مقرر شــد تا واحدهــای تولیدی 
تملیکی بانکی که برنامه احیا دارند اگر حکم اجرایی 
برای آنها صادر شده است تا پایان سال 1400 )برای 
یک مرتبه( این حکم متوقــف و این واحد به ادامه 

فعالیت خود می پردازند.

آزادسازی 6 هزار معدن حبس شده برای 
واگذاری و فعالسازی

وزیر صمت همچنین با اشاره به برنامه فعال سازی 
معادن حبس شده، گفت: ۶ هزار واحد معدنی که 
از نظر فنی غیر فعال شده اند آزادسازی می شوند و 
برای واگذاری به افراد دارای اهلیت و صالحیت به 
مزایده گذاشته خواهند شد که این فرصت جدیدی 

برای اشــتغال خواهد بود و ایــن برنامه هفته بعد 
اجرایی و اطالع رسانی خواهد شد.

رزم حسینی در این جلسه از زحمات اعضای ستاد 
تسهیل و رفع موانع تولید، دبیر و قائم مقام رئیس 
برای تشکیل و پیگیری جلسات به خصوص در این 
شرایط ســخت کشــور و محدودیت های ناشی از 

ویروس کرونا تقدیر و تشکر کرد.
وی همچنین با اشاره به انتصاب قائم مقام وزیر در 
امور بازرگانی این انتصاب را فرصت مناسبی برای 
حضور فعال خود در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 

و پیگیری امور مرتبط با این حوزه دانست.
گفتنی اســت در پایان این جلسه از زحمات میثم 
زالی در دوران تصــدی دبیری این ســتاد تقدیر 
 و ســید مهدی نیازی به عنوان دبیر جدید ســتاد 

معرفی شد.

وزیر صمت: آماده ایم با نظارت بانک ها واحد ها را  احیا کنیم

راه نجات  2 هزار  واحد  تملک شده  بانکی

دریافت تسهیالت سهام عدالت 
غیرحضوری است

یک مقام مســئول در نظام بانکی اعالم کرد: 
همه مراحل دریافت تسهیالت با وثیقه سهام 
عدالت و ارائــه کارت اعتباری، غیرحضوری و 

الکترونیکی انجام می شود.
محمدعلی محمودزاده، یک مقام مسئول در 
نظام بانکی اظهار داشت: امکان ارائه تسهیالت 
به سهامداران عدالت تا سقف ۵0 درصد ارزش 
این سهام در بانکهای عامل فراهم شده است 
که بر این اساس این تسهیالت حدود ۵ تا 10 

میلیون تومان خواهد بود.
وی افزود: افرادی که حســاب بانکهای عامل 
تعیین شده را به عنوان حساب مرتبط با سهام 
عدالت خود معرفی کرده اند، می توانند از طریق 
نرم افزار طراحی شده برای ثبت نام و دریافت 

تسهیالت اقدام کنند.
این مقام مسئول گفت: در این فرآیند، احراز 
هویت از طریق تصویر زنده فرد ثبت نام کننده 
انجام می شود و تصویر کارت ملی نیز باید در 

برنامه بارگذاری شود.
محمودزاده افــزود: بعد از امضــای فرم ها و 
قراردادهای مربوط به تســهیالت به صورت 
الکترونیکی، مراحل ثبت نام تکمیل و کارت 

اعتباری نیز به صورت مجازی صادر می شود.
وی با بیان اینکه افراد می توانند با مراجعه به 
فروشگاه های منتخب از اعتبار خود استفاده 
کنند، گفت: پرداخت در فروشــگاه ها نیز از 
طریق گوشی تلفن همراه و بارکد خوان انجام 

می شود.

صادرات اقالم شوینده و صابون 
آزاد شد

صادرات انواع صابون و شــوینده ها تا اطالع 
ثانوی بالمانع است.

بر اساس نامه سعید عباسپور، مدیرکل دفتر 
مقــررات صــادرات و واردات وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت )صمت( به گمــرک ایران 
صادرات انــواع صابون ذیل تعرفــه ۳401 و 
انــواع شــوینده ها تحت ردیــف تعرفه های 
۳4022010، ۳402202۹ و ۳40220۹0 
تا اطالع ثانوی با رعایت سایر ضوابط و مقررات 

مربوطه بالمانع است.  
پیش تر هم ستاد تنظیم بازار با صادرات صابون 

رختشویی تا اطالع ثانوی موافقت کرده بود.
حــدود 10 روز پیش هم ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان از رفع 
ممنوعیت صادرات آب ژاول و تسریع در ثبت 
سفارش ملت بلون خبر داد و برای درخواست 
سازمان غذا و دارو مبنی بر قیمت گذاری اقالم 
ضدعفونی کننده با پایه الکلــی دارای پروانه 
دائم با کاربرد در مراکز درمانی و بیمارستانی 

نیز شرایط جدیدی اعالم کرد.

پذیرش محموله های تجاری در 
اسالم قلعه از سر گرفته شد

ســخنگوی گمرک گفت: با بازگشایی مجدد 
گمرک اســالم قلعه افغانســتان از عصر روز 
گذشــته، تمام کاالهای تجــاری متوقف در 
مرز دوغارون به غیر محموله های ســوختی 
در گمرک اســالم قلعه افغانســتان پذیرش 

می شوند.
ســیدروح اهلل لطیفی اظهار داشــت: پس از 
آتش سوزی گســترده در گمرک اسالم قلعه 
افغانستان، از روز گذشــته به صورت محدود 
کامیون های حامل کاالهای سریع الفساد از 
این گمرک پذیرش شــد و از امروز نیز امکان 
ارســال تمام کامیون های تجاری متوقف در 
مرز دوغارون به غیر از محموله های سوختی 

فراهم شده است.
ســخنگوی گمــرک ایــران افــزود: ایــن 
تصمیــم فقط بــرای کامیون هــای متوقف 
در مرز دوغارون اســت که شــامل 2 هزار و 
۵00 دستگاه می شــود و نزدیک به دو هزار 
 دســتگاه از آن دارای محمولــه های تجاری 

غیر سوختی هستند.
وی بــا تاکید بــر اینکه این پذیرش شــامل 
کامیون های جدید نمی شــود، خاطرنشان 
 کرد: بر همین اساس تا اطالع ثانوی و تخلیه 
کامیون های مرز، ورود محموله های جدید به 

دوغارون ممنوع است.
لطیفــی گفــت: محمولــه های ســوختی، 
شــامل بنزین، گاز مایــع، گاز، گازوئیل می 
شــود که فعال بنا به اعالم طرف افغانستانی، 
 پذیــرش آنها توســط گمرک اســالم قلعه 

صورت نمی گیرد.

خبر

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از صعود 2۶ پله ای رتبه ایران در 
شاخص کارآفرینی در بین سال های ۹2 تا ۹۸ خبر داد.

به گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری 
گفت: بهبود شاخص های اقتصادی با نگرش اقتصاد مقاومتی، 
از مهمترین اهداف این سیاست  اســت که از سوی رهبر معظم 

انقالب تبیین شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خصوصیت مهم ســند اقتصاد 
مقاومتی را که رویکرد جهادی دارد، انعطاف پذیری در فعالیت 
اقتصادی، فرصت سازی، مولد بودن، درون زا بودن، درونگرایی 
و پیشــرو در برونگرایی دانســت که همه ایــن خصوصیات در 

امر کارآفرینی و نگاه کارآفرینان نهفته اســت . وی تاکید کرد: 
کارآفرینان خالق نقش موثری در توسعه اقتصادی دارند و این 
کارآفرینان هستند که رقابت را معنا می بخشند و ایجاد اشتغال را 
از اهداف مهم خود می دانند بنابراین کارآفرینی برای ما اهمیت 

ویژه ای دارد.
شــریعتمداری گذر از اقتصاد متکی بر منابع و وصول به اقتصاد 
دانش بنیان را از طریق تشویق کارآفرینان امکانپذیر دانست و 
تصریح کرد: اگر ما از این قشــر حمایت نکنیم، اقتصاد ســنتی 

خواهیم داشت .
وی بــی توجهــی بــه آینــده بــازار کار و حمایــت نکردن 

از فعالیــت های نوآور را نوعــی بی تعهدی بیــان کرد و گفت: 
حمایــت از اقتصاد ســنتی نیز از وظایف ماســت امــا ما باید 
برای آینــده بــازار کار نیز پایه گــذاری کنیم و ایــن از طریق 
حمایــت از کارآفرینی خــالق و نوآور میســر می شــود و بر 
 این اســاس نهادها و بنیادهــای خصوصی و دولتی تاســیس 

شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تأســیس بنیاد فناوری نوین 
و بنیاد ملی توسعه محصوالت دیجیتال اشاره کرد و گفت: این 
بنیادها نه تنها در ســطح ملی بلکه بین المللی فعالیت خالق و 
نوآوری داشــته و ترویج، آموزش و حمایت از کارآفرینی خالق 

و نوآورانــه را برعهده دارد و مســیر ما را برای اشــتغال جدید 
ریل گذاری می کند.

وی با بیان این که ایران در تولید محصوالت دانشگاهی و خلق 
فرهیختگان توفیقات زیادی داشته است، از صعود 2۶ پله ای رتبه 
ایران در شاخص کارآفرینی در بین سال های ۹2 تا ۹۸ خبر داد.

شریعتمداری تصریح کرد: با تشکیل کانون های کارآفرینی در 
استان ها شــرایطی را فراهم کردیم تا خانه های خالق استانی 
با حضور نخبگان کارآفرین تشــکیل شــوند و اتاق فکری برای 
سیاست گذاری منطقه ای و محلی باشند و اشتغال و کارآفرینی 

توسعه یابد.

وزیر بهداشت گفت: برای تهیه ماسک دچار مشکل شده بودیم 
و در عرض ۵0 روز بــه تولید کننده و صــادر کننده این چنین 

تجهیزاتی تبدیل شدیم.
سعید نمکی وزیر بهداشت صبح امروز در مراسم افتتاح همزمان 
تجهیزات خریداری شده مقابله با کرونا از محل تسهیالت بانک 
جهانی که در وزارت بهداشت برگزار شد، اظهار کرد: سال گذشته 
سال بسیار سختی بود و رهبری معظم انقالب ما را حمایت ویژه 
کردندن و خود ایشان دســتورالعمل ها را به طور دقیقی رعایت 

می کنند. او ادامه داد:  این تسهیالت فتح بابی بود تا دنیا مظلومیت  
و شرایط ما را بفهمد البته که کشورمان در این دوران تحریم ها 
توانســت بر پای خود بایستد و از اوضاع ســخت سربلند بیرون 

آمد،هرچند که اینقدر مستحق دشمنی و قهر و کین نیست.
نمکی بیان کرد: رئیس ســازمان برنامه و بودجه تنگنا های مالی 
کامال درک می کند. ما برای تهیه کنندگان و ماسک دچار مشکل 
شــده بودیم و در عرض ۵0 روز به تولید کننــده و صادر کننده 
تجهیزات تبدیل شــدیم همچنین برای واردات دارو مشکالت 

زیادی برای ما ایجاد کرده بودند  و دشمنان به دروغ می گفتند که 
دارو تحریم نیســت. او افزود: بحث انتقال پول مشکالتی را برای 
ما ایجاد کرده بود و اگر لطف خدا و تــالش همکاران نبود طبق 

خواسته دشمنان شاید زمین می خوردیم.
او بیان کرد: ما 2۵00 تخت ای سی یو اضافه کرده و تعداد ۸0 تخت 
پشــتیبان تهیه کرده ایم همچنین به دنبال تقویت زیر ساخت 
بهداشت کشور رفتیم. در اسفند و فروردین ماه به سرعت میزان 
فوتی و بستری های ناشی از بیماری کرونا را در کشور کم کردیم. 

تعداد مرگ ها در ایران به دو رقمی رســیده است اما کشور های 
 پیشرفته بیماران شان پشــت درب بیمارســتان ها سرگردان 

شده اند.
نمکی تصریح کرد: اولین بار در دنیا این ســیگنال ارســال شد 
که ایــران می تواند از حداقل ها اســتفاده کند. مــا کمیته های 
مختلفی را تشــکیل و همه نکات را به طور دقیق رصد می کنند. 
 بانک جهانی این فتح باب را پذیرفت تــا در مراحل بعدی نیز به 

کشورمان کمک کنند.

وزیر کار اعالم کرد:

صعود ۲6 پله ای شاخص کارآفرینی در کشور 

نمکی:

در عرض ۵۰ روز به تولید کننده و صادر کننده تجهیزات مقابله با کرونا تبدیل شدیم
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امروز فرصت ثبت نام و تشکیل پرونده برای دریافت تسهیالت کمک 
ودیعه مسکن به پایان می رسد؛ البته کسانی که پرونده شان در بانکها در 

جریان است می توانند در روزهای آینده وام را دریافت کنند.
به گزارش ایســنا، پایان بهمن ماه آخرین مهلت دریافت تسهیالت 
کمک ودیعه مسکن اعالم شده است. البته بنا به گفته معاون وزیر راه و 
شهرسازی کماکان به کسانی که پیش از این نسبت به بارگذاری مدارک 
و تشکیل پرونده در بانک اقدام کرده اند تسهیالت پرداخت می شود اما 

فرصت نام نویسی جدید تمام شده است.
مردادماه امسال ستاد ملی کرونا پرداخت تســهیالت ۵0، ۳0 و 1۵ 
میلیون تومانی کمک ودیعه مســکن به ترتیب در تهران، شهرهای 
بزرگ و شهرهای کوچک با نرخ ســود 1۳ درصد برای مستاجران به 
تصویب رساند. حدود ۷0۸ هزار نفر از ثبت نام کنندگان واجد شرایط 
دریافت این وام شناخته شدند که ۳۳0 هزار نفر به بانک معرفی شده، 
تا کنون 220 هزار نفر تشکیل پرونده داده و 200 هزار نفر تسهیالت 

را دریافت کرده اند.
محمود محمودزادهـ  معاون وزیر راه و شهرسازیـ  گفت: حدود ۳۷0 

نفری که به بانک معرفی نشده اند نســبت به بارگذاری مدارک اقدام 
نکرده اند که دیگر امکان پرداخت وام اجــاره به این افراد وجود ندارد. 
تعدادی از افراد از مردادماه و برخی دیگر از مهرماه فرصت ارایه مدارک 
داشته اند که این اقدام صورت نگرفت. با توجه به اینکه بانکها در پایان 
سال حسابهای خود را می بندند از فردا یکم اسفندماه معرفی جدید به 

بانک برای دریافت کمک ودیعه مسکن انجام نخواهد شد.
به گزارش ایسنا، تسهیالت مرابحه خرید کاال و خدمات یا همان وام 
کمک ودیعه اجاره به میــزان ۵0، ۳0 و 1۵ میلیــون تومان، از اوایل 
مردادماه در ســتاد ملی مقابله با کرونا به تصویب رســید. سود این 
تسهیالت 1۳ درصد اســت. نحوه بازپرداخت آن بدین صورت است 
که در روش اول، گیرندگان وام )مســتأجران( می توانند تسهیالت را 
یک ساله دریافت کنند و صرفا سود آن را ماهانه بپردازند و در پایان سال، 
اصل آن را پرداخت کنند.  در روش دوم، متقاضیان می توانند وام را سه 
ساله دریافت کنند و در مدت ۳۶ ماه اصل و فرع آن را به بانک بپردازند. 
مســتاجران در تهران ماهانه ۵40 هزار تومان، کالنشهرها ۳20 هزار 

تومان و سایر شهرها 1۶0 هزار تومان پرداخت خواهند کرد.

قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه به دنبال منطقه ای کردن تنظیم بازار 
هستیم، گفت: بازار باید بر اساس ویژگی های خاص هر استان و منطقه 
تنظیم شــود. به گزارش وزارت صمت، محمدصادق مفتح در نشست 
ویدئوکنفرانسی با روسای سازمان های صمت استانی اعالم کرد: به دنبال 
منطقه ای کردن تنظیم بازار برای تصمیم گیری در این حوزه با در نظر 

گرفتن ویژگی ها و شاخص های خاص هر استان و منطقه هستیم.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: روسای سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت در واقع وزرای صنعت، معدن و تجارت در اســتانهای 
متبوع خود هستند و کار تنظیم بازار را با لحاظ نمودن پارامترها، شرایط 

و شاخص های خاص استان خود باید انجام دهند.
وی با بیان اینکه منطقه ای کردن تنظیم بازار باعث ســلب مسئولیت 
روسای سازمان های صمت اســتانی در تنظیم بازار استان های خود 
نخواهد شد، تصریح کرد: منطقه ای کردن در واقع تشکیل مجمع تصمیم 
گیری کوچکتر برای عملیاتی کردن تصمیم ها با توجه به شرایط خاص 

استانهای درون یک منطقه است.
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اضافه کرد: در معاونت بازرگانی 

داخلی ۶ منطقه شکل گرفته است و می خواهیم که یک تصمیم واحد 
را در راستای سیاست های معاونت بازرگانی داخلی به صورت متمرکز 

اجرا نماییم.
مفتح همچنین یادآوری کرد: این تغییر ساختار در حوزه تنظیم بازار قباًل 
نیز در وزارت بازرگانی تجربه شده است و نوعی نگاه به شرایط خاص هر 

منطقه در این تصمیم گیری لحاظ می شود.
وی گفت: هر منطقه و استان کشورمان شــرایط خاص و ویژگی های 
درآمدی و توسعه ای دارد، ضمن اینکه پارامترهایی از جمله مرزنشینی و 

همجواری نیز بر این شاخص ها افزوده می شود.
گفتنی اســت، در این نشســت با توجه به نزدیکی ایام پایانی سال در 
راستای حفظ آرامش بازار تبادل نظر پیرامون مسائل مختلف تنظیم 

بازار صورت گرفت.
همچنین درخصوص منطقه ای کردن تنظیم بازار پیشنهادات مختلف 

از سوی روسای سازمانهای صمت استانی ارائه شد.
چگونگی تامین و عرضه کاالهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم در ایام 

پایانی سال نیز از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن 
گفت: نزدیک یک میلیون و 42 هزار نفر در سطح کشور در طرح ملی 

مسکن ثبت نام کرده اند.
مهندس احمد اصغری مهرآبادی روز پنجشنبه که به منظور بازدید از 
سایت کوی زنجان و پروژه های  اقدام ملی مسکن غرب به شهر زنجان 
سفر کرده بود در جمع خبرنگاران، افزود: از این تعداد ثبت نام کننده، 

۳00 هزار نفر واجد شرایط شناخته شدند.
وی ادامه داد: با بررسی های انجام شده، تعداد واجدین شرایط نهایی به 

1۸0 هزار نفر رسید که تاکنون نیز 11۳ هزار نفر نسبت به واریز مبلغ 
تعیین شده، اقدام کرده اند که امید می رود با اعتماد هرچه بیشتر مردم 
و متقاضیان، بتوان در رابطه با طرح ملی مسکن گام های خوب و ارزنده 

تری را برداشت.
اصغری مهرآبادی با بیان اینکه در حال حاضر ساخت پروژه های ملی 
مسکن با سرعت پیش می رود، اظهار داشت: با توجه به اینکه طرح ملی 
مسکن جا افتاده است بنابرین متقاضیان واجد شرایط از آن استقبال 
کرده و نسبت به واریز وجوه در نظر گرفته شده )آورده متقاضیان( اقدام 

کرده و می کنند. وی با تاکید بر اینکه زمین مــورد نیاز برای احداث 
حدود 2۶0 هزار واحد ملی مسکن، تامین شده و در حقیقت این میزان 
زمین، بیشتر از تعداد متقاضیان واریز کننده وجوه است، تصریح کرد: 
در راستای طرح ملی مسکن، تشکیل چهار کمیته در سطح استان های 
کشور در خصوص خدمات زیربنایی از جمله آب، برق، گاز و فاضالب 
و سایر موارد پیش بینی شده که این کمیته در زنجان نیز فعالیت خود 

را آغاز کرده است.
معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: اگر مردم حرکت های ما در این 

خصوص را مشاهده کنند و کارها نیز به صورت جدی و جهادی انجام 
بگیرد به حتم میزان استقبال فراتر از این رقم خواهد بود که در گذشته 
نیز این چنین بوده و اکنون نیز روند استقبال خوب و رضایتبخش است.    
اصغــری مهرآبادی با اشــاره بــه اینکه اســتان زنجــان در طرح 
اقــدام ملی مســکن همانند طرح مســکن مهر، پیشــتاز اســت، 
افــزود: از 2۸ هــزار نفر ثبــت نــام کننــده در طرح اقــدام ملی 
 مســکن در ایــن اســتان قریــب 1۵ هــزار نفــر واجد شــرایط 

شناخته شده اند.

منطقه ای کردن تنظیم بازار در دستور کار قرار گرفتفرصت نام نویسی وام اجاره تمام شد

یک میلیون و ۴۲ هزار نفر در طرح ملی مسکن ثبت نام کردند



4

info@kASBOKARNEWS.irروزنامه كسب و كار| سال هشتم،شماره 2141| شنبه 2 اسفند ماه 1399
ی

www.kASBOkARNEwS.iR

I N FO@biznews. ir

سرمقاله

  حسن گلمرادی، اقتصاددان
در کشور ما از گذشته به دلیل نگرانی های مرتبط با 
حفظ قدرت خرید اقشار فقیر و حمایت از تولیدات 
کشاورزی، حمایت هایی در قالب تخصیص ارز با 
قیمت رسمی به واردکنندگان کاالهای اساسی و 
نهاده های کشاورزی و دامی اختصاص می یافت. 
با آزادســازی و افزایش نرخ ارز، این سوال وجود 
داشت که آیا تامین کاالهای اساسی و نهاده های 

کشاورزی از طریق نرخ رسمی تامین شود یا نرخ 
بازار آزاد. گروهی معتقدند در نبود ساختار توزیع 
صحیح جدای از مکانیســم بازار، اختصاص ارز به 
این کاالها با نرخ رسمی عمال ایجاد رانت می کند و 
این رانت نصیب مصرف کننده و تولیدکننده واقعی 
نخواهد شد زیرا آنچه مصرف کننده و تولیدکننده 
دریافت می کنند، عمال نرخی اســت که بیشتر 
متاثر از بازار آزاد اســت. و اما گروه دوم استدالل 

می کنند که حذف ارز کاالهای اساســی از جمله 
دارو و نهاده های کشاورزی سبب تورم و فشار به 
گروه های هدف خواهد شــد . به نظر می رسد در 
شرایط نوسانی بودن قیمت ارز و فضای بی ثبات 
کالن اقتصادی، آزادســازی ناگهانی و به یک باره 
قیمت ارز ترجیحی و واگذاری آن بــه بازار آزاد، 
کار پرریسکی است و سبب افزایش بیشتر قیمت 
کاالهای با ارز ترجیحــی تخصیصی و تا حدودی 

تورم خواهد شد. بنابراین توصیه می شود حذف 
ارز ترجیحی با نرخ رســمی به صورت تدریجی و 
پس از وجود پایداری در قیمت ارز و بهبود شرایط 
اقتصادی حل و فصل شود. همچنین بایستی در 
کنار موضوع حذف رانت و بهره مندی گروه های 
هدف از ارز ترجیحی، نظارت کافی برای جلوگیری 
از مصرف نادرســت ارز ترجیحــی تخصیصی و 

جلوگیری از رانت طلبی به عمل آید. 

هزینه سفره خانوار پس از حذف دالر ۴۲۰۰
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واتساپ، محبوب ترين پيام رسان در ايران
نتایج یکی از جدیدترین نظرسنجی های مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران نشان 
می دهد ۷۳.۶ درصد افراد باالی ۱۸ سال کشور از شبکه های اجتماعی استفاده 
می کنند. نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران)ایسپا( حاکی از 
این است که ۶۴.۱ درصد از افراد باالی ۱۸ سال کشور از پیام رسان واتس اپ استفاده 
می کنند. اینستاگرام با ۴۵.۳ درصد در رتبه دوم و تلگرام با ۳۶.۳ درصد در رتبه سوم 
قرار دارد. پس از تلگرام، ۴.۸ درصد از ایتا، ۴ درصد از سروش، ۴ درصد از بله، ۳.۳ 
درصد از فیسبوک و ۲ درصد افراد باالی ۱۸ سال کشور از توییتر استفاده می کنند.
این نظرسنجی با جامعه آماری افراد باالی ۱۸ ســال کل کشور و در تاریخ ۲۵ تا 
۲۸ بهمن سال جاری با اندازه نمونه ۱۵۸۳ و به شیوه مصاحبه تلفنی توسط ایسپا 

اجرا شده است.

مطالبات بيمه ای پزشكان و داروخانه های فعال در 
نسخه نويسی الكترونيكی زودتر پرداخت می شود

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن ســینا همدان گفت: پرداخت مطالبات 
بیمه ای پزشکان و داروخانه های فعال در طرح نسخه نویسی الکترونیکی در اولویت 
قرار دارد. ابراهیم جلیلی؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان 
اجرای طرح نسخ الکترونیک را از سوی بیمه ســالمت مهم دانست و گفت: در 
ادامه تشکیل پرونده الکترونیک سالمت که جزو قانون برنامه ششم توسعه است، 

نسخه نویسی الکترونیک حائز اهمیت خواهد بود.
او با بیان اینکه تشکیل پرونده الکترونیک بیمه سالمت برعهده وزارت بهداشت است 
و شامل پزشک خانواده نیز می شود افزود: یکی از الزامات به دست آوردن اطالعات 

پزشکی بیماران اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان با تاکید به اینکه با اجرای طرح 
نسخ الکترونیک دفترچه های بیمه جمع می شود و بیمار با یک کد می تواند به مراکز 
درمانی از جمله مطب ها و کلینیک ها و نیز داروخانه ها در سراسر کشور مراجعه و 
خدمات دریافت کند، ادامه داد: این طرح نیاز به زیرساخت هایی دارد که در حال 
حاضر از سوی بیمه سالمت و تامین اجتماعی نرم افزاری برای آن تعبیه شده است.
جلیلی با بیان اینکه پزشکانی که نسخه الکترونیک می نویسند و یا داروخانه هایی 
که نسخه پیچی الکترونیک دارند از سوی بیمه سالمت پرداخت مطالباتشان به 
روز تر انجام می شود که این مزیتی است گفت: در آینده نزدیک همه پزشکان ملزم 
به نسخه نویسی الکترونیکی هستند. او با اشاره به اینکه ما در دانشگاه علوم پزشکی 
به طور جدی پیگیر اجرای طرح نسخ الکترونیک هستیم و در این زمینه جلسات 
آموزشی برگزار شده تا به تدریج کار به خوبی پیش رود یادآور شد: برخی از همکاران 
کار را شروع کرده اند، اما نرم افزار ها ایراد هایی دارند و هم پزشکان باید با کار آشنا 
شوند که آموزش هایی در دستور کار است. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن 
سینا همدان عنوان کرد: از طرفی داروخانه ها هم باید به این سیستم وصل شوند تا 

نسخه پیچی را هم همزمان با نسخه نویسی پزشکان انجام دهند.
جلیلی با تاکید به اینکه طرح نســخ الکترونیک مزایای زیادی در حفظ منابع و 
کاهش هزینه ها خواهد داشت گفت: در صرف جویی وقت بیمار و نیز دارو هایی که 
به سرعت در دسترس او قرار می گیرد نیز موثر است. او با اشاره به اینکه در کنار نسخ 
الکترونیک ویزیت الکترونیک هم راه اندازی می شود عنوان کرد: برخی بیماران 
می توانند به پزشک مراجعه کنند و پزشک برای آن ها دارو بنویسد و با گسترش این 
روند برای ویزیت بعدی دیگر نیازی به مراجعه به مطب نباشد یعنی بیمار می تواند 
مثال آزمایش خود را برای پزشک ارسال کند و پزشک نیز الکترونیکی ویزیت کند 

و نسخه بپیچد تا بیمار بتواند دارو های خود را از داروخانه بگیرد و استفاده کند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ابن سینا همدان با اشاره به اینکه برخی بیماران 
مانند بیماران خاص که دارو های مشــخصی را مصرف می کنند می توانند بدون 
حضور در مطب ها و کلینیک ها به صــورت الکترونیک خدمات را دریافت کنند 
تصریح کرد: این مسئله به موضوع فاصله گذاری اجتماعی و جلوگیری از انتشار 
ویروس کرونا هم کمک خواهد کرد. جلیلی در خصوص رایگان شدن بیمه سالمت 
برای کسانی که توانایی مالی ندارند که این می تواند در کاهش مشکالت روحی 
بیماران موثر باشد و درمان را سرعت بخشد و بیماری زودتر کنترل شود گفت: به 
کسانی که فاقد هرگونه بیمه هستند باید زودتر اطالع داده شود تا از مزایای آن 

بهره مند شوند.
او با اشــاره به اینکه برخی بیماران اطالعی ندارند و وقتی بعد از بستری مرخص 
می شوند به آن ها اطالع داده می شود که تحت پوشش بیمه نبودند و این در پرداخت 
هزینه های آن ها مشکل ایجاد می کند افزود: باید اطالع رسانی الزم از سوی همکاران 

بیمارستان و بیمه داده شود تا آن ها زودتر زیر پوشش بیمه سالمت قرار گیرند. 

اينفلوئنسر ها پرونده مالياتی دارند
معاون درآمد های مالیاتی سازمان مالیاتی گفت:اینفلوئنسر ها معافیت مالیاتی 

ندارند و مشمول مالیات هستند.
محمد مسیحی گفت: امســال برای اولین بار و در اجرای قانون ٩۷مالیات های 
مستقیم و با استفاده از مدیریت ریســک  و تمکین،  نزدیک به ۷٠درصد اظهار 
نامه های مالیاتی مودیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی بدون رسیدگی مورد 

پذیرش قرار گرفت که از دستاورد های مهم طرح جامعه مالیاتی تلقی می شود.
او ادامه داد: این طرح اهدافی نظیر کاهش هزینه های وصول، رضایتمندی مودیان 
مالیاتی و تامیــن درآمد های مالیاتی به صورت واقعــی و عادالنه از فعالیت های 
اقتصادی را دنبال خواهد کرد با انجام این طرح نزدیک به ۳٠درصد اظهارنامه های 

مالیاتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مسیحی گفت:امیدوار هســتیم که با تقویت بانک های اطالعاتی و دستیابی به 
اطالعات قابل اتکا و به موقع همچنین همکاری مودیــان این درصد را افزایش 
دهیم به گونه ای که کمترین میزان رسیدگی را داشته باشیم .سازمان  امور مالیاتی 
در صدد اســت تمرکز خود را بر بخش های که مالیات را به طور صحیح پرداخت 
نمی کنند و  تکالیف قانونی را انجام نمی دهند گذاشته و مدیریت متمرکزی را بر 
مقابله جدی با فرار مالیاتی داشته باشد. او  درباره درآمد های مالیاتی هنرمندان بیان 
کرد:در معافیت های مالیاتی به طور خاص هنرمندان معاف از مالیات هستند، اما در 
جایی که به تکالیف شان عمل نکنند و اظهارنامه، اسناد و مدارک مالیاتی را به موقع 
ارائه نکنند مشمول مالیات خواهند شد. اگر معافیت مالیاتی لغو شود نیازمند مجوز 

قانونی و تصویب نمایندگان مجلس هستیم.
مسیحی در رابطه با درآمد های مالیاتی اینفلوئنســر ها گفت: این افراد معافیت 
مالیاتی ندارند و مشمول مالیات هستند و بســیاری از شرکت هایی که فعالیت 

می کنند پرونده مالیاتی دارند و مانند سایر  مودیان با آنها برخورد می شود.
معاون درآمد های مالیاتی در پاسخ به این ســوال که کدام استان ها در پرداخت 
مالیاتی  پیشرو هست ، تصریح کرد: به جهت تمرکز پرونده های ملی در تهران و در 
اداره کل امور مالیاتی نزدیک به ۵۵درصد پرونده های مالیاتی وصول می شود. به 
ترتیب در رده های بعدی استان های اصفهان و خوزستان قرار دارند، البته ظرفیت 

اقتصادی این استان ها نسبت به سایر استان ها بیشتر است.
او با اشاره به سقف پرداخت مالیات در استان های مختلف گفت: با توجه به ظرفیت 
اقتصادی و پتانسیلی که استان های دارند پیش بینی درآمد صورت می گیرد و 
مالیات به حساب خزانه واریز می شود. مســیحی در پاسخ به این سؤال که کدام 
استان بیشترین سهم را در بودجه ۱۴٠٠خواهد داشت؟ گفت: تعیین بودجه با 
سازمان امور مالیاتی نبوده و درآمد های مالیاتی اخذ می شود و به سازمان برنامه و 

بودجه تحویل داده می شود و آنجا بودجه تعیین می شود.

اخبار

تولید بیش از ۷۰ درصد نسخ الکترونیک در مراکز طرف قرارداد تامین اجتماعی
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اعالم جزئیات حذف دفترچه های درمانی بیمه شدگان گفت: از ابتدای اسفند ماه جاری، دفترچه بیمه جدید صادر نخواهد شد و این 

اقدام به معنی حذف دفترچه نیست و افرادی که دفترچه بیمه در اختیار دارند، می توانند همانند گذشته خدمات درمانی خود را دریافت کنند.

کســب و کارهای اینترنتی در 
حالی در آمار و ارقام رشــدی 
خیره کننده یافته اند که لزوم 
هوشیاری مردم در خریدهای 
اینترنتی بیش از پیش احساس 
می شــود. »نماد اعتماد الکترونیکی« و یا مجوز »اتحادیه 
کســب و کارهای مجازی« دو ابزاری اســت که می تواند 
به مشتریان کســب وکارهای اینترنتی درباره هویت این 
کســب وکارها اطمینان دهد. در این میان براســاس آمار 
وزارت صمت، صدور نماد اعتمــاد الکترونیکی از ابتدای 
امســال تا پایان دی ماه، حدود ۱٩٠ درصد افزایش یافته؛ 
بنابراین تعداد کسب وکارهای اینترنتی دارای نماد اعتماد 
الکترونیکــی از ٩ هــزار و ۵۴۱ مورد در ۱٠ ماه نخســت 
ســال ٩۸ به ۲۷ هــزار و ۴۳٩ مورد در ۱٠ ماه نخســت 
 امسال رسیده و نزدیک به سه برابر شــده است.در مقابل

 تعداد مجوزهای صادره ازســوی اتحادیه کسب و کارهای 
مجازی هم رشدی سه برابری داشــته و در عرض کمتر از 
یک سال رکورد هزار مجوز را زده است. در این میان، همپای 
مجوزدارها، بدون مجوزها نیز جوالن می دهند و اگر تخلفی 
از جانب این کسب و کارها انجام شود، نه مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی و نه اتحادیه پاسخگوی شکایات نخواهند بود. 
بنابراین لزوم آگاه ســازی مردم در ایــن فضای پرخطر به 
شدت احساس می شود. در همین راستا »کسب و کار« پای 
صحبت های دو مســئول از این دو سازمان نشسته تا لزوم 

توجه مردم به این مجوز را یادآوری کند. 

مردم بــرای خرید اینترنتــی حتما نماد 
فروشگاه را بررسی کنند

فردوس حاتمی، مدیر اجرایی نماد اعتماد الکترونیکی

روند دریافت نماد بــرای هر کســب و کار اینترنتی ۶ 
مرحله اصلی دارد. در مرحله نخست متقاضی به صورت 
شــخصیت حقیقی یا حقوقی به ترتیب بــا کد ملی یا 
شناسه ملی ثبت نام می کند. مرحله دوم احراز اطالعات 
تماس اعم از شــماره همراه و تلفن ثابت است و سپس 
آدرس آن کسب و کار اســتعالم می شود. مرحله سوم 
از ثبت اطالعات هویتی متقاضــی، به صالحیت اماکن 
برمی گردد. هر کســی که برای دریافــت نماد اعتماد 
اقدام می کند، باید صالحیت اماکن او احراز شــود. در 
جریان تایید صالحیت اماکن ســابقه کیفــری افراد و 
مساله پایان خدمت آنها مورد بررســی قرار می گیرد. 
فرایند تایید صالحیت اماکن فرایندی زمان بر اســت 
که ممکن اســت چند هفته تا چند ماه طول بکشــد؛ 
اما برای تســریع در ایــن روند، مرکز توســعه تجارت 
الکترونیکی گرفتن نماد را منوط به این بررســی نکرده 
و اگر تکمیل پرونده متقاضی انجام شــود، او می تواند 
نماد را اخذ کند و هر زمان نتیجه صالحیت اماکن اعالم 
 شد اگر مثبت بود که کســب و کار اینترنتی به فعالیت 
خود ادامه می دهد؛ اما اگر رد شــده بود نماد وی تعلیق 
می شود. برای آنکه کســب و کارها از ابتدا از تایید یا رد 
صالحیت خود مطلع شــوند، هر کســب و کار در زمان 
ثبت نام می تواند از استعالم وب ســرویس این مساله 
را مورد آزمون قرار دهد. با این اســتعالم پیش از آمدن 
نتیجه تایید صالحیت اماکن، فرد از همان ابتدا نتیجه 
را خواهد دانست و مدارک خود را آماده می کند.مرحله 
چهارم، بررسی دسترسی فنی است. در این مرحله کسب 
و کار باید دامنه کســب و کار را وارد کند. سپس بررسی 
می شود که این دامنه متعلق به خودشان است و آیا به آن 

دسترسی دارند یا خیر. 
مرحله پنجم، مشخص کردن گروه کاال و خدمت کسب 
و کار است. در این مرحله مشخص می شود که آن کسب 

و کار در چه گروهی فعالیت می کند. 

مرحله آخر و ششم امضای تعهدنامه ازسوی کسب و کار 
است که باید آن را تایید کند و سپس پرداخت تعرفه و 
دریافت نماد را انجام دهد.پیش از این کارشناس مرکز 
همه پرونده ها را بررســی می کرد و نظارت ها پیش از 
اینکه کسب و کار آغاز به کار کند انجام می شد؛ اما برای 
تســریع به این روند اعطای نماد سیستمی شد و تنها 
درصدی از کسب و کارها که حساسیت و ریسک باالتر 
دارند همچنان ازسوی کارشناس بررسی می شوند. در 
مورد دسته نخست نظارت های پسینی )نظارت های 
بعد از اعطای نماد( همچنان وجود دارد. فعالیت های 
پرریســک مانند فروش مکمل ها، فروش محصوالت 
غیردارویــی به داروخانــه ها، محصوالت آرایشــی و 
بهداشتی یا کســب و کارهایی که در حوزه های مالی 
فعالیت می کنند نیاز به مجوز دارند که باید مجوزهای 
الزم را از مراجع صادرکننده مجوز داشته باشند. دریافت 
مجوز برای بقیه کسب و کارها اجباری نیست؛ ولی اگر 
مجوزهای مربوطه را داشتند می توانند آن را بارگزاری 

کنند. مردم برای یک خرید ایمــن باید به نماد اعتماد 
الکترونیک آن سایت توجه کنند. هنگام خرید روی نماد 
اعتماد کلیک و آدرس کسب و کار را بررسی کنند. توجه 
به سوابق پاسخگویی به شکایات اهمیت زیادی دارد. 
قاعدتا وقتی شکایات بدون پاسخ یک کسب و کار صفر 
 است؛ یعنی این کسب و کار نسبت به کسب و کاری که

 به شکایات خود پاســخ نداده قابل اطمینان تر است. 
مغایرت از دستورالعمل نیز بخشی است که نشان می 
دهد رفتاری که آن کســب و کار دارد با دستورالعمل 
های نماد مغایرت دارد یا خیر. در پروفایل نماد امکان 
ثبت شکایت هم وجود دارد. در این میان برخی از کسب 
و کارها برای اینکه از ثبت شکایت مردم جلوگیری کنند 
لوگوی نماد را روی ســایت خود نمی گذارند. هرچند 
امکان ثبت شکایت از یک کسب و کار از راه های دیگر 
نیز وجود دارد. این کار یک تخلف از سوی کسب و کار 
 است. کســب و کار فکر می کند اگر این نماد را بردارد 

مصرف کننده نمی تواند شکایت کند. 

ارزش معامالت تجارت الكترونيك 4 برابر شد

رکورد شکنی تعداد  مشاغل آنالین
چگونه از صحت نماد اعتماد الكترونيكی مطمئن شويم؟

رشد 3 برابری کسب و کارهای آنالین
رضا الفت نسب، عضو هیات مدیره اتحادیه کسب وکارهای مجازی

در سال ٩۸ اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی حدود ۴۴٠ مجوز برای کسب و کارهای آنالین صادر کرد و در ۱۱ ماهه امسال نیز حدود هزار مجوز صادر شده است. این تعداد تا پایان سال به ۱۱٠٠ مجوز و احتماال بیشتر هم خواهد 
رسید، یعنی کسب و کارهای آنالین رشدی سه برابری را تجربه کرده اند.

 در این میان آمار صدور نماد اعتماد نیز اعالم شده است. نماد صرفا یک نشانی برای شناسایی کسب و کارها و وب سایت هایی است که پرداخت آنالین در آن وجود دارد. سایت ها برای گرفتن درگاه پرداخت نیاز دارند که نماد 
اعتماد الکترونیک را اخذ کنند. هرچند تعداد کسب و کارهای الکترونیک سه برابر شده است اما به همین تعداد هم تعداد کسب و کارهایی که از اتحادیه مجوز ندارند، رشد کرده است و این اتفاق خوبی نیست زیرا طبق دستورالعمل 

و قانون، باید مجری یا مجریان قانون که دولت باشد، به قوانین عمل کنند تا مشکلی برای خریدار و کسب و کار به وجود نیاید. 
اینکه همواره اعالم کنیم که تعداد مجوزهای کسب و کار افزایش یافته؛ ولی توجهی به ایجاد زیرساخت ها و حواشی و کارهایی عقب مانده نداشته باشیم، اتفاق خوبی نیست. هرچند مسئوالن مدام افزایش تعداد مجوزها را اعالم 
می کنند؛ اما این در حالی است که در بخش های مختلف و به ویژه در حوزه قوانین و مقررات و فرهنگ سازی تجارت الکترونیکی کارهایی می توانسته توسط دولت و حاکمیت انجام شود؛ ولی نشده است و این خود یک مشکل 
است؛ یعنی ما کسب و کارها را در مسیر مجوزدهی قرار می دهیم اما وقتی این کسب و کار در مسیر راه اندازی وارد می شود، با مالیات و بیمه مشکل پیدا می کند و اگر بخواهد به تلویزیون آگهی بدهد نمی تواند. این مشکالت و ده 

ها مشکل این چنینی را چه کسی باید حل کند؟ اینها موضوعاتی است که در کنار تسهیل و افزایش تعداد کسب و کارهای رسمی باید به این موارد نیز رسیدگی کرد. 
ما بارها به دوستانمان در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفته ایم که دستورالعمل و ضوابط دادن مجوز در کنار نماد اعتماد کامال مشخص است، اما رعایت نمی شود. براساس ماده ۸۷ و آیین نامه مربوط به آن اول باید جواز کسب 
صادر شود و بعد نماد اعتماد. این مورد در حال حاضر به صورت کامل اجرا نمی شود یا شاید یک بخشی را اجرا کردند که ما از آن بی خبریم. ابتدای مشکل همین جاست و اگر مشکلی پیش بیاید ما به نماد اعتماد اعالم کرده ایم 
که پاسخگوی شکایات از کسب و کارهایی که از ما مجوز ندارند، نیستیم چون زیاد هستند. اتحادیه نمی تواند براساس قانون پاسخگوی شکایات کسب و کارهایی که مجوز ندارند، باشد و به آن رسیدگی کند. از طرف دیگر آنچه 
مهم است که از سمت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی انجام شود الزام اخذ مجوز است. این گونه نباشد که یک کسب و کار اینترنتی نماد و درگاه پرداخت خود را بگیرد؛ ولی مجوز نداشته باشد و مالیات هم ندهد زیرا اگر مشکلی 

پیش بیاید، مصرف کننده ضرر خواهد کرد.
احتمال تخلف همواره از سمت کسب و کارهای دارای مجوز نیز وجود دارد؛ ولی قوانین اتحادیه کسب و کارهای مجازی در این زمینه محکم تر است و یک سری دستورالعمل های بازرسی و شکایت دارد که آنها بازدارنده از تخلفات 
هستند؛ ولی همواره اتحادیه به این تخلفات رسیدگی می کند.  در این میان در سال اخیر با شیوع کرونا شاهد افزایش سفارش ها بودیم و این افزایش سفارش ها باعث شده که زنجیره تحویل محصول به مردم دارای اختالل شود. 

بنابراین تعداد شکایات هم قاعدتا بیشتر شده است.

میناسادات حسینی
News kasbokar@gmail.com

ســپهر محمدی بیت کوین را یک اقتصاد مســتقل 
دانســت گفت: کاربردهای بالکچین فقط منحصر 
به بحث مالی نیســت و در زمینه بیمه، رسانه، احراز 
مالکیت، در گواهی ها، اینترنت اشیاء، صنعت پرداخت، 
صنعت خرده فروشــی فعالیت دارند. سپهر محمدی 
در نشســتی با موضوع مقدمه ای بر رمزارز که توسط 
مرکز راهبری اقتصاد مقاومتــی حوزه علمیه برگزار 
شده بود اظهار کرد: خیلی از انواع رمزارزها اصال ارز 
نیستند، شــاید دارایی باشــند و ممکن است دارای 
سهام یا ارز و پول باشــند و انواع مختلفی دارند. وی 
با اشاره به ســتون های فناوری رمزارز افزود: اولین 
ســتون بحث رمزنگاری اســت که یک بحث کامال 
ریاضی است، دومین بحث فناوری و سومین ستون 
بحث متن باز هست که این ســه فناوری با هم گرد 
هم آمدند و امکان بروز و ظهور یک چیزی مثل بیت 
کوین را فراهم کردند که امروزه بحث زیادی را به خود 

اختصاص دادند.
رئیس انجمن بالکچین ایران بــا بیان اینکه مدت ها 
اســت فناوری رمزنگاری و کلیدهــای خصوصی و 
عمومی گفــت: ســتون دومــی کــه رمزارزها بر 
ان استوار هســتند بالکچین هســت، این فناوری 
یک به صورت معمــول یک دفتر کل توزیع شــده 
است، دفتر کلی اســت که در آن حســاب های هر 
شــخصی را در آن می نویســیم و البتــه شــهود 

 ایــن دفتر کل مــی توانند وابســته یا غیروابســته
 باشند.

وی با اشــاره به ماینینگ به عنوان فرایندی که طی 
آن شهود یک بالک چین بابت زحمت حفظ امنیت 
شبکه می کشــند افزود: دســتگاه ها بر اساس یک 
الگوریتم ها این کار را انجام می دهند اما به وکالت از 

انسان ها این کار را انجام می دهند.
محمدی ادامه داد: بالکچین ممکن است خصوصی 
یا عمومی باشــد و هر بالکچین می تواند حاوی یک 
مقدار یا موجودی باشد یا می تواند حاوی یک قرارداد 
هوشمند باشــد و ما به جای اینکه بر یک موجودی 
اجماع کنیم بر یک قــرارداد اجماع می کنیم و همه 
توافق داریم که به آن پایبند باشیم. وی افزود: خط به 
خط کد نرم افزار بیت کوین را از روز اول سال ۲٠٠٩ 
می توانیم بخوانیم بررسی کنیم اگر اشکالی دارد زیر 
بارش نرویم و این نکته بسیار مهمی است که اساسا 
فناوری رمز ارز در بســتر متن باز بود که قابل اعتماد 

برای مردم شد.
رئیس انجمن بالکچین ایران با بیــان اینکه هر رمز 
ارز حامل یک قرارداد بین همه افرادی اســت که از 

بیت کوین استفاده می کنند و یک میثاق وجود دارد 
تصریح کرد: رمزارزها انواع مختلفی دارند مثل پول، 
رمز ارز تتر با پشــتوانه دالر و می توانند کارکرد کاال 
داشته باشند با پشتوانه طال و نفت و الماس و همچنین 
می توانــد حاکی از ســهام یا اوراق بهادار باشــد که 
احتماال بیت کوین در این قماش تقسیم بندی شوند 
و البته رمزارزها می توانند به معنی خدمات نیز باشند.

وی بیت کوین را یک اقتصاد مستقل دانست که اینها 
بین خودشان تعامالتی دارند و افزود: هویت های صد 
در صد بالکچینی می تواند وجود داشــته باشد که 
اینها برای افراد ارزش دارد و می تواند مبادله شــود؛ 
پدیده بیت کوین یعنی گروهی گرد هم جمع شدند 
و به خاطر عدم اعتماد به بانک های مرکزی به خاطر 
چاپ بی رویه پول، راه حلی ارائــه کردند که می توان 
گفت یکی از نتایج جنبش وال استریت است، چراکه 
احساس کردند بانک های مرکزی به خصوص بانک 
مرکزی آمریکا دارند ظلم می کنند و باید جلوی این 

رویه را بگیرند.
وی با اشــاره به اینکه بیت کوین همانند یک شرکت 
اســت که کارمندان این شــرکت ماینرها هستند 

افزود: این اقتصاد مستقل اســت و برای حل مشکل 
تدوین شده اســت و تعداد کل واحدهای ارزشمند 
این اقتصــاد کامال ثابت اســت و امــکان چاپ بی 
رویه واحد پولی وجــود ندارد چون متن باز اســت 
 و اجتماعی دارد کــه اصال نمی خواهنــد این اتفاق

 صورت بگیرد.
محمدی ضمن توضیح اینکه بر اســاس از نگاه عقود 
اســالمی در واقع مادامی که غیر مشــروع نباشــد 
جاری است. کسی نمی تواند بگوید چرا دو نفر با هم 
قرارداد بســتند؟ تا وقتی قصد نامشروعی را نکردند 
عقود جاری است خاطرنشــان کرد: اگر ما آیین نامه 
بیت کوین را بخوانیم ببینیم آیا چیز نامشــروعی در 
آن هســت و مثال توافق کردند عمــل خالفی انجام 
دهند، اگر اینطور اســت این رمز ارز نامشروع است 
اگر چنین چیزی نیســت می توانیم بگوییم این منع 
قانونی یا منع شــرعی ندارد چراکه طبق قانون یک 
کســی با یک گروهی قرارداد منعقد کــرده و هیچ 
 جای آن خالفی صــورت نگرفته و می شــود گفت

 قرارداد جاری است.
وی افزود: کاربردهای بالکچین فقط منحصر به بحث 
مالی نیست و در زمینه بیمه، رسانه، احراز مالکیت، 
در گواهی هــا، اینترنت اشــیاء، صنعــت پرداخت، 
صنعت خرده فروشی فعالیت دارند و همچنین منافع 

بالکچین صرفاً در انتقال مالی نیست.

رئيس انجمن بالكچين ايران:

بیت کوین، اقتصاد مستقل است


